
    

 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA 

   
TERMO DE COMPROMISSO DE BOLSA DE  

INICIAÇÃO CIENTÍFICA - EDITAL PIBIC – PROPPG - UFRRJ 

 

BOLSISTA: Ada Luisa de Oliveira Pires 
 

ORIENTADOR(A): Helio Luiz Herbst Junior 
 

TÍTULO DO PROJETO: Arquitetos cariocas presentes  nas bienais paulistanas do década de 1950: Aldary 

Toledo, Carlos Ferreira, Francisco Bolonha, Henrique Mindlin, Jorge Mereb, Marcelo Roberto, Marcello 

Fragelli, Mauricio Roberto, Olavo REdig e Sergio Bernardes. 
 

VALOR: R$ 400,00 (Quatrocentos reais) 
 

INÍCIO:  01 de Agosto de 2015                                    TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 
 

Pelo presente Termo de Compromisso, a PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, através do Convênio UFRRJ/CNPq, concede a(o) 

aluno(a) acima referido(a) uma bolsa de Iniciação Científica, sob as seguintes condições: 

 

1- O bolsista obriga-se a: 

a) Executar, sob orientação do professor orientador acima mencionado, o projeto de pesquisa que foi submetido 

ao Processo de Seleção através do Comitê Assessor Local e Externo do CNPq; 

b) Encaminhar à Coordenação do PIBIC Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo 

orientador (modelo disponível no NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório 

Final impresso (de 01 a 5 de agosto), ficando, desde já, ciente, que o não cumprimento do contido nesta alínea, 

acarretará na não emissão, por parte da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal 

Rural do Rio de Janeiro, de nada consta necessário à emissão do diploma de graduação; 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa em seminários de pesquisa e todas as demais realizações previstas 

para o Programa de Formação Científica (Reunião Anual de Iniciação Científica da UFRRJ); 

d) Fazer referência ao CNPq, nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência da bolsa e remeter um 

exemplar à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação; 

e) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, quando for o caso, qualquer alteração de vencimento, 

nomeação para qualquer outro cargo e eventual mudança em sua situação acadêmica. 

 
2- O orientador compromete-se: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de 

Acompanhamento e do Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na Jornada de Iniciação Científica ou 

outros eventos; 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, se caso ocorrer, a necessidade de cancelar a bolsa. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, quando for o caso, qualquer alteração em sua situação 

funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

 

3- A Coordenação do PIBIC poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do bolsista pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da bolsa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações em grau de recurso. 

 

4- O bolsista e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Compromisso em todos os seus itens e 

condições. 

5-   O não cumprimento do item 1b implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica. 

 

6- O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo aluno, pelo período máximo de 

05 anos após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

 

7-   O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da bolsa. 
 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                BOLSISTA 

                                                                        
                                    ____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



    

 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA 

   
TERMO DE COMPROMISSO DE BOLSA DE  

INICIAÇÃO CIENTÍFICA - EDITAL PIBIC – PROPPG - UFRRJ 

 

BOLSISTA: Agnes de Freitas Melo Levorato 
 

ORIENTADOR(A): Cezar Augusto Miranda Guedes 

 

TÍTULO DO PROJETO: Uma análise do perfil das indicações geográficas agroalimentares Brasil e 

Argentina. 
 

VALOR: R$ 400,00 (Quatrocentos reais) 
 

INÍCIO:  01 de Agosto de 2015                                    TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 

 
 

Pelo presente Termo de Compromisso, a PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, através do Convênio UFRRJ/CNPq, concede a(o) 

aluno(a) acima referido(a) uma bolsa de Iniciação Científica, sob as seguintes condições: 

 

1- O bolsista obriga-se a: 

a) Executar, sob orientação do professor orientador acima mencionado, o projeto de pesquisa que foi submetido 

ao Processo de Seleção através do Comitê Assessor Local e Externo do CNPq; 

b) Encaminhar à Coordenação do PIBIC Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo 

orientador (modelo disponível no NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório 

Final impresso (de 01 a 5 de agosto), ficando, desde já, ciente, que o não cumprimento do contido nesta alínea, 

acarretará na não emissão, por parte da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal 

Rural do Rio de Janeiro, de nada consta necessário à emissão do diploma de graduação; 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa em seminários de pesquisa e todas as demais realizações previstas 

para o Programa de Formação Científica (Reunião Anual de Iniciação Científica da UFRRJ); 

d) Fazer referência ao CNPq, nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência da bolsa e remeter um 

exemplar à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação; 

e) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, quando for o caso, qualquer alteração de vencimento, 

nomeação para qualquer outro cargo e eventual mudança em sua situação acadêmica. 

 
2- O orientador compromete-se: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de 

Acompanhamento e do Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na Jornada de Iniciação Científica ou 

outros eventos; 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, se caso ocorrer, a necessidade de cancelar a bolsa. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, quando for o caso, qualquer alteração em sua situação 

funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

 

3- A Coordenação do PIBIC poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do bolsista pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da bolsa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações em grau de recurso. 

 

4- O bolsista e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Compromisso em todos os seus itens e 

condições. 

5-   O não cumprimento do item 1b implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica. 

 

6- O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo aluno, pelo período máximo de 

05 anos após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

 

7-   O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da bolsa. 
 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                BOLSISTA 

                                                                        
                                    ____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



    

 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA 

   
TERMO DE COMPROMISSO DE BOLSA DE  

INICIAÇÃO CIENTÍFICA - EDITAL PIBIC – PROPPG - UFRRJ 

 

BOLSISTA: Aline Dutra Vasconcellos 
 

ORIENTADOR(A): Flávia Miller Naethe Motta 

 

TÍTULO DO PROJETO: Uma creche institucional federal e a  educação antirracista das crianças pequenas. 
 

VALOR: R$ 400,00 (Quatrocentos reais) 
 

INÍCIO:  01 de Agosto de 2015                                    TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 

 
 

Pelo presente Termo de Compromisso, a PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, através do Convênio UFRRJ/CNPq, concede a(o) 

aluno(a) acima referido(a) uma bolsa de Iniciação Científica, sob as seguintes condições: 

 

1- O bolsista obriga-se a: 

a) Executar, sob orientação do professor orientador acima mencionado, o projeto de pesquisa que foi submetido 

ao Processo de Seleção através do Comitê Assessor Local e Externo do CNPq; 

b) Encaminhar à Coordenação do PIBIC Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo 

orientador (modelo disponível no NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório 

Final impresso (de 01 a 5 de agosto), ficando, desde já, ciente, que o não cumprimento do contido nesta alínea, 

acarretará na não emissão, por parte da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal 

Rural do Rio de Janeiro, de nada consta necessário à emissão do diploma de graduação; 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa em seminários de pesquisa e todas as demais realizações previstas 

para o Programa de Formação Científica (Reunião Anual de Iniciação Científica da UFRRJ); 

d) Fazer referência ao CNPq, nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência da bolsa e remeter um 

exemplar à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação; 

e) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, quando for o caso, qualquer alteração de vencimento, 

nomeação para qualquer outro cargo e eventual mudança em sua situação acadêmica. 

 
2- O orientador compromete-se: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de 

Acompanhamento e do Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na Jornada de Iniciação Científica ou 

outros eventos; 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, se caso ocorrer, a necessidade de cancelar a bolsa. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, quando for o caso, qualquer alteração em sua situação 

funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

 

3- A Coordenação do PIBIC poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do bolsista pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da bolsa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações em grau de recurso. 

 

4- O bolsista e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Compromisso em todos os seus itens e 

condições. 

5-   O não cumprimento do item 1b implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica. 

 

6- O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo aluno, pelo período máximo de 

05 anos após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

 

7-   O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da bolsa. 
 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                BOLSISTA 

                                                                        
                                    ____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



    

 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA 

   
TERMO DE COMPROMISSO DE BOLSA DE  

INICIAÇÃO CIENTÍFICA - EDITAL PIBIC – PROPPG - UFRRJ 

 

BOLSISTA: Amanda de Carvalho Pereira Guimarães 
 

ORIENTADOR(A): Gerson Luiz Vieira Coelho 

 

TÍTULO DO PROJETO: Desenvolvimento da tecnologia de dessulfurização com SFE. 
 

VALOR: R$ 400,00 (Quatrocentos reais) 
 

INÍCIO:  01 de Agosto de 2015                                    TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 

 
 

Pelo presente Termo de Compromisso, a PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, através do Convênio UFRRJ/CNPq, concede a(o) 

aluno(a) acima referido(a) uma bolsa de Iniciação Científica, sob as seguintes condições: 

 

1- O bolsista obriga-se a: 

a) Executar, sob orientação do professor orientador acima mencionado, o projeto de pesquisa que foi submetido 

ao Processo de Seleção através do Comitê Assessor Local e Externo do CNPq; 

b) Encaminhar à Coordenação do PIBIC Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo 

orientador (modelo disponível no NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório 

Final impresso (de 01 a 5 de agosto), ficando, desde já, ciente, que o não cumprimento do contido nesta alínea, 

acarretará na não emissão, por parte da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal 

Rural do Rio de Janeiro, de nada consta necessário à emissão do diploma de graduação; 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa em seminários de pesquisa e todas as demais realizações previstas 

para o Programa de Formação Científica (Reunião Anual de Iniciação Científica da UFRRJ); 

d) Fazer referência ao CNPq, nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência da bolsa e remeter um 

exemplar à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação; 

e) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, quando for o caso, qualquer alteração de vencimento, 

nomeação para qualquer outro cargo e eventual mudança em sua situação acadêmica. 

 
2- O orientador compromete-se: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de 

Acompanhamento e do Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na Jornada de Iniciação Científica ou 

outros eventos; 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, se caso ocorrer, a necessidade de cancelar a bolsa. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, quando for o caso, qualquer alteração em sua situação 

funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

 

3- A Coordenação do PIBIC poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do bolsista pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da bolsa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações em grau de recurso. 

 

4- O bolsista e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Compromisso em todos os seus itens e 

condições. 

5-   O não cumprimento do item 1b implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica. 

 

6- O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo aluno, pelo período máximo de 

05 anos após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

 

7-   O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da bolsa. 
 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                BOLSISTA 

                                                                        
                                    ____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



    

 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA 

   
TERMO DE COMPROMISSO DE BOLSA DE  

INICIAÇÃO CIENTÍFICA - EDITAL PIBIC – PROPPG - UFRRJ 

 

BOLSISTA: Ana Paula Serpa Correa da Silva 
 

ORIENTADOR(A): Wanderley da Silva 

 

TÍTULO DO PROJETO: Educação e autoeducação: Experiências formativas interdisciplinares para além 

dos muros da escola. 
 

VALOR: R$ 400,00 (Quatrocentos reais) 
 

INÍCIO:  01 de Agosto de 2015                                    TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 

 
 

Pelo presente Termo de Compromisso, a PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, através do Convênio UFRRJ/CNPq, concede a(o) 

aluno(a) acima referido(a) uma bolsa de Iniciação Científica, sob as seguintes condições: 

 

1- O bolsista obriga-se a: 

a) Executar, sob orientação do professor orientador acima mencionado, o projeto de pesquisa que foi submetido 

ao Processo de Seleção através do Comitê Assessor Local e Externo do CNPq; 

b) Encaminhar à Coordenação do PIBIC Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo 

orientador (modelo disponível no NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório 

Final impresso (de 01 a 5 de agosto), ficando, desde já, ciente, que o não cumprimento do contido nesta alínea, 

acarretará na não emissão, por parte da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal 

Rural do Rio de Janeiro, de nada consta necessário à emissão do diploma de graduação; 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa em seminários de pesquisa e todas as demais realizações previstas 

para o Programa de Formação Científica (Reunião Anual de Iniciação Científica da UFRRJ); 

d) Fazer referência ao CNPq, nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência da bolsa e remeter um 

exemplar à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação; 

e) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, quando for o caso, qualquer alteração de vencimento, 

nomeação para qualquer outro cargo e eventual mudança em sua situação acadêmica. 

 
2- O orientador compromete-se: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de 

Acompanhamento e do Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na Jornada de Iniciação Científica ou 

outros eventos; 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, se caso ocorrer, a necessidade de cancelar a bolsa. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, quando for o caso, qualquer alteração em sua situação 

funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

 

3- A Coordenação do PIBIC poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do bolsista pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da bolsa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações em grau de recurso. 

 

4- O bolsista e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Compromisso em todos os seus itens e 

condições. 

5-   O não cumprimento do item 1b implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica. 

 

6- O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo aluno, pelo período máximo de 

05 anos após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

 

7-   O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da bolsa. 
 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                BOLSISTA 

                                                                        
                                    ____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



    

 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA 

   
TERMO DE COMPROMISSO DE BOLSA DE  

INICIAÇÃO CIENTÍFICA - EDITAL PIBIC – PROPPG - UFRRJ 

 

BOLSISTA: Andressa da Silva Alves 
 

ORIENTADOR(A): Vivian de Assunção Nogueira Carvalho 

 

TÍTULO DO PROJETO: Estudo imunohistoquímico da troponina C na detecção de lesões cardíacas 

precoces em bovinos intoxicados por plantas que causam “morte súbita” 
 

VALOR: R$ 400,00 (Quatrocentos reais) 
 

INÍCIO:  01 de Agosto de 2015                                    TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 

 
 

Pelo presente Termo de Compromisso, a PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, através do Convênio UFRRJ/CNPq, concede a(o) 

aluno(a) acima referido(a) uma bolsa de Iniciação Científica, sob as seguintes condições: 

 

1- O bolsista obriga-se a: 

a) Executar, sob orientação do professor orientador acima mencionado, o projeto de pesquisa que foi submetido 

ao Processo de Seleção através do Comitê Assessor Local e Externo do CNPq; 

b) Encaminhar à Coordenação do PIBIC Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo 

orientador (modelo disponível no NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório 

Final impresso (de 01 a 5 de agosto), ficando, desde já, ciente, que o não cumprimento do contido nesta alínea, 

acarretará na não emissão, por parte da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal 

Rural do Rio de Janeiro, de nada consta necessário à emissão do diploma de graduação; 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa em seminários de pesquisa e todas as demais realizações previstas 

para o Programa de Formação Científica (Reunião Anual de Iniciação Científica da UFRRJ); 

d) Fazer referência ao CNPq, nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência da bolsa e remeter um 

exemplar à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação; 

e) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, quando for o caso, qualquer alteração de vencimento, 

nomeação para qualquer outro cargo e eventual mudança em sua situação acadêmica. 

 
2- O orientador compromete-se: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de 

Acompanhamento e do Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na Jornada de Iniciação Científica ou 

outros eventos; 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, se caso ocorrer, a necessidade de cancelar a bolsa. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, quando for o caso, qualquer alteração em sua situação 

funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

 

3- A Coordenação do PIBIC poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do bolsista pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da bolsa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações em grau de recurso. 

 

4- O bolsista e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Compromisso em todos os seus itens e 

condições. 

5-   O não cumprimento do item 1b implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica. 

 

6- O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo aluno, pelo período máximo de 

05 anos após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

 

7-   O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da bolsa. 
 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                BOLSISTA 

                                                                        
                                    ____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



    

 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA 

   
TERMO DE COMPROMISSO DE BOLSA DE  

INICIAÇÃO CIENTÍFICA - EDITAL PIBIC – PROPPG - UFRRJ 

 

BOLSISTA: Beatriz Correa da Silva 
 

ORIENTADOR(A): Fernanda Canavêz de Magalhães 

 

TÍTULO DO PROJETO: O fenômeno do bullying a partir da narrativa de profissionais da educação básica. 
 

VALOR: R$ 400,00 (Quatrocentos reais) 
 

INÍCIO:  01 de Agosto de 2015                                    TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 

 
 

Pelo presente Termo de Compromisso, a PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, através do Convênio UFRRJ/CNPq, concede a(o) 

aluno(a) acima referido(a) uma bolsa de Iniciação Científica, sob as seguintes condições: 

 

1- O bolsista obriga-se a: 

a) Executar, sob orientação do professor orientador acima mencionado, o projeto de pesquisa que foi submetido 

ao Processo de Seleção através do Comitê Assessor Local e Externo do CNPq; 

b) Encaminhar à Coordenação do PIBIC Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo 

orientador (modelo disponível no NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório 

Final impresso (de 01 a 5 de agosto), ficando, desde já, ciente, que o não cumprimento do contido nesta alínea, 

acarretará na não emissão, por parte da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal 

Rural do Rio de Janeiro, de nada consta necessário à emissão do diploma de graduação; 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa em seminários de pesquisa e todas as demais realizações previstas 

para o Programa de Formação Científica (Reunião Anual de Iniciação Científica da UFRRJ); 

d) Fazer referência ao CNPq, nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência da bolsa e remeter um 

exemplar à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação; 

e) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, quando for o caso, qualquer alteração de vencimento, 

nomeação para qualquer outro cargo e eventual mudança em sua situação acadêmica. 

 
2- O orientador compromete-se: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de 

Acompanhamento e do Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na Jornada de Iniciação Científica ou 

outros eventos; 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, se caso ocorrer, a necessidade de cancelar a bolsa. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, quando for o caso, qualquer alteração em sua situação 

funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

 

3- A Coordenação do PIBIC poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do bolsista pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da bolsa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações em grau de recurso. 

 

4- O bolsista e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Compromisso em todos os seus itens e 

condições. 

5-   O não cumprimento do item 1b implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica. 

 

6- O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo aluno, pelo período máximo de 

05 anos após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

 

7-   O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da bolsa. 
 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                BOLSISTA 

                                                                        
                                    ____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



    

 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA 

   
TERMO DE COMPROMISSO DE BOLSA DE  

INICIAÇÃO CIENTÍFICA - EDITAL PIBIC – PROPPG - UFRRJ 

 

BOLSISTA: Bianca Trindade Pacheco 
 

ORIENTADOR(A): Claudio Antonio Santos Lima Carlos 

 

TÍTULO DO PROJETO: Técnicas Retrospectivas de Desenho de Arquitetura. 
 

VALOR: R$ 400,00 (Quatrocentos reais) 
 

INÍCIO:  01 de Agosto de 2015                                    TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 

 
 

Pelo presente Termo de Compromisso, a PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, através do Convênio UFRRJ/CNPq, concede a(o) 

aluno(a) acima referido(a) uma bolsa de Iniciação Científica, sob as seguintes condições: 

 

1- O bolsista obriga-se a: 

a) Executar, sob orientação do professor orientador acima mencionado, o projeto de pesquisa que foi submetido 

ao Processo de Seleção através do Comitê Assessor Local e Externo do CNPq; 

b) Encaminhar à Coordenação do PIBIC Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo 

orientador (modelo disponível no NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório 

Final impresso (de 01 a 5 de agosto), ficando, desde já, ciente, que o não cumprimento do contido nesta alínea, 

acarretará na não emissão, por parte da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal 

Rural do Rio de Janeiro, de nada consta necessário à emissão do diploma de graduação; 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa em seminários de pesquisa e todas as demais realizações previstas 

para o Programa de Formação Científica (Reunião Anual de Iniciação Científica da UFRRJ); 

d) Fazer referência ao CNPq, nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência da bolsa e remeter um 

exemplar à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação; 

e) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, quando for o caso, qualquer alteração de vencimento, 

nomeação para qualquer outro cargo e eventual mudança em sua situação acadêmica. 

 
2- O orientador compromete-se: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de 

Acompanhamento e do Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na Jornada de Iniciação Científica ou 

outros eventos; 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, se caso ocorrer, a necessidade de cancelar a bolsa. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, quando for o caso, qualquer alteração em sua situação 

funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

 

3- A Coordenação do PIBIC poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do bolsista pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da bolsa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações em grau de recurso. 

 

4- O bolsista e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Compromisso em todos os seus itens e 

condições. 

5-   O não cumprimento do item 1b implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica. 

 

6- O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo aluno, pelo período máximo de 

05 anos após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

 

7-   O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da bolsa. 
 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                BOLSISTA 

                                                                        
                                    ____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



    

 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA 

   
TERMO DE COMPROMISSO DE BOLSA DE  

INICIAÇÃO CIENTÍFICA - EDITAL PIBIC – PROPPG - UFRRJ 

 

BOLSISTA: Bruna Rodrigues Martins  
 

ORIENTADOR(A): Regina Celi Cavestré Coneglian 

 

TÍTULO DO PROJETO: Desenvolvimento e conservação de hortaliças não convencionais: Xanthosoma 

sagittiifolium (taioba) e Hibiscus sabdariffa (vinagreira). 
 

VALOR: R$ 400,00 (Quatrocentos reais) 
 

INÍCIO:  01 de Agosto de 2015                                    TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 

 
 

Pelo presente Termo de Compromisso, a PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, através do Convênio UFRRJ/CNPq, concede a(o) 

aluno(a) acima referido(a) uma bolsa de Iniciação Científica, sob as seguintes condições: 

 

1- O bolsista obriga-se a: 

a) Executar, sob orientação do professor orientador acima mencionado, o projeto de pesquisa que foi submetido 

ao Processo de Seleção através do Comitê Assessor Local e Externo do CNPq; 

b) Encaminhar à Coordenação do PIBIC Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo 

orientador (modelo disponível no NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório 

Final impresso (de 01 a 5 de agosto), ficando, desde já, ciente, que o não cumprimento do contido nesta alínea, 

acarretará na não emissão, por parte da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal 

Rural do Rio de Janeiro, de nada consta necessário à emissão do diploma de graduação; 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa em seminários de pesquisa e todas as demais realizações previstas 

para o Programa de Formação Científica (Reunião Anual de Iniciação Científica da UFRRJ); 

d) Fazer referência ao CNPq, nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência da bolsa e remeter um 

exemplar à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação; 

e) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, quando for o caso, qualquer alteração de vencimento, 

nomeação para qualquer outro cargo e eventual mudança em sua situação acadêmica. 

 
2- O orientador compromete-se: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de 

Acompanhamento e do Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na Jornada de Iniciação Científica ou 

outros eventos; 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, se caso ocorrer, a necessidade de cancelar a bolsa. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, quando for o caso, qualquer alteração em sua situação 

funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

 

3- A Coordenação do PIBIC poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do bolsista pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da bolsa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações em grau de recurso. 

 

4- O bolsista e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Compromisso em todos os seus itens e 

condições. 

5-   O não cumprimento do item 1b implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica. 

 

6- O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo aluno, pelo período máximo de 

05 anos após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

 

7-   O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da bolsa. 
 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                BOLSISTA 

                                                                        
                                    ____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



    

 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA 

   
TERMO DE COMPROMISSO DE BOLSA DE  

INICIAÇÃO CIENTÍFICA - EDITAL PIBIC – PROPPG - UFRRJ 

 

BOLSISTA: Caio Cesar Rodrigues 
 

ORIENTADOR(A): Renata Rozental Sancovsky 

 

TÍTULO DO PROJETO: Transição da práxis devocional na baixa idade média: corpus mysticum e 

concepções de sociedade por Santa Catarina de Siena (1347-1380). 
 

VALOR: R$ 400,00 (Quatrocentos reais) 
 

INÍCIO:  01 de Agosto de 2015                                    TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 

 
 

Pelo presente Termo de Compromisso, a PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, através do Convênio UFRRJ/CNPq, concede a(o) 

aluno(a) acima referido(a) uma bolsa de Iniciação Científica, sob as seguintes condições: 

 

1- O bolsista obriga-se a: 

a) Executar, sob orientação do professor orientador acima mencionado, o projeto de pesquisa que foi submetido 

ao Processo de Seleção através do Comitê Assessor Local e Externo do CNPq; 

b) Encaminhar à Coordenação do PIBIC Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo 

orientador (modelo disponível no NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório 

Final impresso (de 01 a 5 de agosto), ficando, desde já, ciente, que o não cumprimento do contido nesta alínea, 

acarretará na não emissão, por parte da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal 

Rural do Rio de Janeiro, de nada consta necessário à emissão do diploma de graduação; 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa em seminários de pesquisa e todas as demais realizações previstas 

para o Programa de Formação Científica (Reunião Anual de Iniciação Científica da UFRRJ); 

d) Fazer referência ao CNPq, nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência da bolsa e remeter um 

exemplar à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação; 

e) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, quando for o caso, qualquer alteração de vencimento, 

nomeação para qualquer outro cargo e eventual mudança em sua situação acadêmica. 

 
2- O orientador compromete-se: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de 

Acompanhamento e do Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na Jornada de Iniciação Científica ou 

outros eventos; 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, se caso ocorrer, a necessidade de cancelar a bolsa. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, quando for o caso, qualquer alteração em sua situação 

funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

 

3- A Coordenação do PIBIC poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do bolsista pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da bolsa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações em grau de recurso. 

 

4- O bolsista e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Compromisso em todos os seus itens e 

condições. 

5-   O não cumprimento do item 1b implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica. 

 

6- O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo aluno, pelo período máximo de 

05 anos após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

 

7-   O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da bolsa. 
 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                BOLSISTA 

                                                                        
                                    ____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



    

 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA 

   
TERMO DE COMPROMISSO DE BOLSA DE  

INICIAÇÃO CIENTÍFICA - EDITAL PIBIC – PROPPG - UFRRJ 

 

BOLSISTA: Camila Leite Paixão 
 

ORIENTADOR(A): Marilene Hilma dos Santos 

 

TÍTULO DO PROJETO: Análise de médias de gerações em uma população F2 para a resistência a requeima 

em tomate cereja. 
 

VALOR: R$ 400,00 (Quatrocentos reais) 
 

INÍCIO:  01 de Agosto de 2015                                    TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 

 
 

Pelo presente Termo de Compromisso, a PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, através do Convênio UFRRJ/CNPq, concede a(o) 

aluno(a) acima referido(a) uma bolsa de Iniciação Científica, sob as seguintes condições: 

 

1- O bolsista obriga-se a: 

a) Executar, sob orientação do professor orientador acima mencionado, o projeto de pesquisa que foi submetido 

ao Processo de Seleção através do Comitê Assessor Local e Externo do CNPq; 

b) Encaminhar à Coordenação do PIBIC Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo 

orientador (modelo disponível no NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório 

Final impresso (de 01 a 5 de agosto), ficando, desde já, ciente, que o não cumprimento do contido nesta alínea, 

acarretará na não emissão, por parte da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal 

Rural do Rio de Janeiro, de nada consta necessário à emissão do diploma de graduação; 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa em seminários de pesquisa e todas as demais realizações previstas 

para o Programa de Formação Científica (Reunião Anual de Iniciação Científica da UFRRJ); 

d) Fazer referência ao CNPq, nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência da bolsa e remeter um 

exemplar à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação; 

e) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, quando for o caso, qualquer alteração de vencimento, 

nomeação para qualquer outro cargo e eventual mudança em sua situação acadêmica. 

 
2- O orientador compromete-se: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de 

Acompanhamento e do Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na Jornada de Iniciação Científica ou 

outros eventos; 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, se caso ocorrer, a necessidade de cancelar a bolsa. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, quando for o caso, qualquer alteração em sua situação 

funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

 

3- A Coordenação do PIBIC poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do bolsista pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da bolsa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações em grau de recurso. 

 

4- O bolsista e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Compromisso em todos os seus itens e 

condições. 

5-   O não cumprimento do item 1b implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica. 

 

6- O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo aluno, pelo período máximo de 

05 anos após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

 

7-   O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da bolsa. 
 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                BOLSISTA 

                                                                        
                                    ____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



    

 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA 

   
TERMO DE COMPROMISSO DE BOLSA DE  

INICIAÇÃO CIENTÍFICA - EDITAL PIBIC – PROPPG - UFRRJ 

 

BOLSISTA: Caroline Stephanie Gomes de Castro Soares 
 

ORIENTADOR(A): Anelise Dias 

 

TÍTULO DO PROJETO: Teor de nutrientes na biomassa e nodulação do feijão guandu „Fava Larga‟ para 

adubação verde em um módulo agroflorestal na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. 
 

VALOR: R$ 400,00 (Quatrocentos reais) 
 

INÍCIO:  01 de Agosto de 2015                                    TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 

 
 

Pelo presente Termo de Compromisso, a PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, através do Convênio UFRRJ/CNPq, concede a(o) 

aluno(a) acima referido(a) uma bolsa de Iniciação Científica, sob as seguintes condições: 

 

1- O bolsista obriga-se a: 

a) Executar, sob orientação do professor orientador acima mencionado, o projeto de pesquisa que foi submetido 

ao Processo de Seleção através do Comitê Assessor Local e Externo do CNPq; 

b) Encaminhar à Coordenação do PIBIC Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo 

orientador (modelo disponível no NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório 

Final impresso (de 01 a 5 de agosto), ficando, desde já, ciente, que o não cumprimento do contido nesta alínea, 

acarretará na não emissão, por parte da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal 

Rural do Rio de Janeiro, de nada consta necessário à emissão do diploma de graduação; 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa em seminários de pesquisa e todas as demais realizações previstas 

para o Programa de Formação Científica (Reunião Anual de Iniciação Científica da UFRRJ); 

d) Fazer referência ao CNPq, nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência da bolsa e remeter um 

exemplar à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação; 

e) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, quando for o caso, qualquer alteração de vencimento, 

nomeação para qualquer outro cargo e eventual mudança em sua situação acadêmica. 

 
2- O orientador compromete-se: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de 

Acompanhamento e do Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na Jornada de Iniciação Científica ou 

outros eventos; 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, se caso ocorrer, a necessidade de cancelar a bolsa. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, quando for o caso, qualquer alteração em sua situação 

funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

 

3- A Coordenação do PIBIC poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do bolsista pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da bolsa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações em grau de recurso. 

 

4- O bolsista e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Compromisso em todos os seus itens e 

condições. 

5-   O não cumprimento do item 1b implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica. 

 

6- O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo aluno, pelo período máximo de 

05 anos após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

 

7-   O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da bolsa. 
 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                BOLSISTA 

                                                                        
                                    ____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



    

 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA 

   
TERMO DE COMPROMISSO DE BOLSA DE  

INICIAÇÃO CIENTÍFICA - EDITAL PIBIC – PROPPG - UFRRJ 

 

BOLSISTA: Daiala Barroso Saltoris 
 

ORIENTADOR(A): Cristiane Cardoso  

 

TÍTULO DO PROJETO: Implantação e análise do processo de construção de uma horta comunitária na 

escola Municipal Osires Neves, Nova Iguaçu – RJ. 
 

VALOR: R$ 400,00 (Quatrocentos reais) 
 

INÍCIO:  01 de Agosto de 2015                                    TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 

 
 

Pelo presente Termo de Compromisso, a PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, através do Convênio UFRRJ/CNPq, concede a(o) 

aluno(a) acima referido(a) uma bolsa de Iniciação Científica, sob as seguintes condições: 

 

1- O bolsista obriga-se a: 

a) Executar, sob orientação do professor orientador acima mencionado, o projeto de pesquisa que foi submetido 

ao Processo de Seleção através do Comitê Assessor Local e Externo do CNPq; 

b) Encaminhar à Coordenação do PIBIC Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo 

orientador (modelo disponível no NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório 

Final impresso (de 01 a 5 de agosto), ficando, desde já, ciente, que o não cumprimento do contido nesta alínea, 

acarretará na não emissão, por parte da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal 

Rural do Rio de Janeiro, de nada consta necessário à emissão do diploma de graduação; 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa em seminários de pesquisa e todas as demais realizações previstas 

para o Programa de Formação Científica (Reunião Anual de Iniciação Científica da UFRRJ); 

d) Fazer referência ao CNPq, nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência da bolsa e remeter um 

exemplar à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação; 

e) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, quando for o caso, qualquer alteração de vencimento, 

nomeação para qualquer outro cargo e eventual mudança em sua situação acadêmica. 

 
2- O orientador compromete-se: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de 

Acompanhamento e do Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na Jornada de Iniciação Científica ou 

outros eventos; 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, se caso ocorrer, a necessidade de cancelar a bolsa. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, quando for o caso, qualquer alteração em sua situação 

funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

 

3- A Coordenação do PIBIC poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do bolsista pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da bolsa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações em grau de recurso. 

 

4- O bolsista e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Compromisso em todos os seus itens e 

condições. 

5-   O não cumprimento do item 1b implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica. 

 

6- O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo aluno, pelo período máximo de 

05 anos após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

 

7-   O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da bolsa. 
 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                BOLSISTA 

                                                                        
                                    ____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



    

 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA 

   
TERMO DE COMPROMISSO DE BOLSA DE  

INICIAÇÃO CIENTÍFICA - EDITAL PIBIC – PROPPG - UFRRJ 

 

BOLSISTA: Daniela Marques da Silva 
 

ORIENTADOR(A): Adriana Barreto de Souza 

 

TÍTULO DO PROJETO: A justiça militar nas correspondências das autoridades militares – Rio de Janeiro, 

1763-1822.  
 

VALOR: R$ 400,00 (Quatrocentos reais) 
 

INÍCIO:  01 de Agosto de 2015                                    TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 

 
 

Pelo presente Termo de Compromisso, a PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, através do Convênio UFRRJ/CNPq, concede a(o) 

aluno(a) acima referido(a) uma bolsa de Iniciação Científica, sob as seguintes condições: 

 

1- O bolsista obriga-se a: 

a) Executar, sob orientação do professor orientador acima mencionado, o projeto de pesquisa que foi submetido 

ao Processo de Seleção através do Comitê Assessor Local e Externo do CNPq; 

b) Encaminhar à Coordenação do PIBIC Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo 

orientador (modelo disponível no NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório 

Final impresso (de 01 a 5 de agosto), ficando, desde já, ciente, que o não cumprimento do contido nesta alínea, 

acarretará na não emissão, por parte da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal 

Rural do Rio de Janeiro, de nada consta necessário à emissão do diploma de graduação; 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa em seminários de pesquisa e todas as demais realizações previstas 

para o Programa de Formação Científica (Reunião Anual de Iniciação Científica da UFRRJ); 

d) Fazer referência ao CNPq, nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência da bolsa e remeter um 

exemplar à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação; 

e) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, quando for o caso, qualquer alteração de vencimento, 

nomeação para qualquer outro cargo e eventual mudança em sua situação acadêmica. 

 
2- O orientador compromete-se: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de 

Acompanhamento e do Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na Jornada de Iniciação Científica ou 

outros eventos; 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, se caso ocorrer, a necessidade de cancelar a bolsa. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, quando for o caso, qualquer alteração em sua situação 

funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

 

3- A Coordenação do PIBIC poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do bolsista pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da bolsa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações em grau de recurso. 

 

4- O bolsista e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Compromisso em todos os seus itens e 

condições. 

5-   O não cumprimento do item 1b implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica. 

 

6- O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo aluno, pelo período máximo de 

05 anos após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

 

7-   O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da bolsa. 
 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                BOLSISTA 

                                                                        
                                    ____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



    

 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA 

   
TERMO DE COMPROMISSO DE BOLSA DE  

INICIAÇÃO CIENTÍFICA - EDITAL PIBIC – PROPPG - UFRRJ 

 

BOLSISTA: Danilo Alves de França 
 

ORIENTADOR(A): Irene da Silva Coelho 

 

TÍTULO DO PROJETO: Diversidade de bactérias do solo em sistemas de cultivo orgânico no município de 

Seropédica. 
 

VALOR: R$ 400,00 (Quatrocentos reais) 
 

INÍCIO:  01 de Agosto de 2015                                    TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 

 
 

Pelo presente Termo de Compromisso, a PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, através do Convênio UFRRJ/CNPq, concede a(o) 

aluno(a) acima referido(a) uma bolsa de Iniciação Científica, sob as seguintes condições: 

 

1- O bolsista obriga-se a: 

a) Executar, sob orientação do professor orientador acima mencionado, o projeto de pesquisa que foi submetido 

ao Processo de Seleção através do Comitê Assessor Local e Externo do CNPq; 

b) Encaminhar à Coordenação do PIBIC Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo 

orientador (modelo disponível no NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório 

Final impresso (de 01 a 5 de agosto), ficando, desde já, ciente, que o não cumprimento do contido nesta alínea, 

acarretará na não emissão, por parte da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal 

Rural do Rio de Janeiro, de nada consta necessário à emissão do diploma de graduação; 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa em seminários de pesquisa e todas as demais realizações previstas 

para o Programa de Formação Científica (Reunião Anual de Iniciação Científica da UFRRJ); 

d) Fazer referência ao CNPq, nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência da bolsa e remeter um 

exemplar à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação; 

e) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, quando for o caso, qualquer alteração de vencimento, 

nomeação para qualquer outro cargo e eventual mudança em sua situação acadêmica. 

 
2- O orientador compromete-se: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de 

Acompanhamento e do Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na Jornada de Iniciação Científica ou 

outros eventos; 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, se caso ocorrer, a necessidade de cancelar a bolsa. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, quando for o caso, qualquer alteração em sua situação 

funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

 

3- A Coordenação do PIBIC poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do bolsista pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da bolsa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações em grau de recurso. 

 

4- O bolsista e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Compromisso em todos os seus itens e 

condições. 

5-   O não cumprimento do item 1b implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica. 

 

6- O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo aluno, pelo período máximo de 

05 anos após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

 

7-   O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da bolsa. 
 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                BOLSISTA 

                                                                        
                                    ____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



    

 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA 

   
TERMO DE COMPROMISSO DE BOLSA DE  

INICIAÇÃO CIENTÍFICA - EDITAL PIBIC – PROPPG - UFRRJ 

 

BOLSISTA: Dayana Aparecida da Silva 
 

ORIENTADOR(A): Thais Alves Gallo Andrade 

 

TÍTULO DO PROJETO: Diagnóstico socioambiental da atividade industrial de cerâmica no Distrito de 

Sebollas, município de Paraíba do SUL/RJ. 
 

VALOR: R$ 400,00 (Quatrocentos reais) 
 

INÍCIO:  01 de Agosto de 2015                                    TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 

 
 

Pelo presente Termo de Compromisso, a PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, através do Convênio UFRRJ/CNPq, concede a(o) 

aluno(a) acima referido(a) uma bolsa de Iniciação Científica, sob as seguintes condições: 

 

1- O bolsista obriga-se a: 

a) Executar, sob orientação do professor orientador acima mencionado, o projeto de pesquisa que foi submetido 

ao Processo de Seleção através do Comitê Assessor Local e Externo do CNPq; 

b) Encaminhar à Coordenação do PIBIC Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo 

orientador (modelo disponível no NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório 

Final impresso (de 01 a 5 de agosto), ficando, desde já, ciente, que o não cumprimento do contido nesta alínea, 

acarretará na não emissão, por parte da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal 

Rural do Rio de Janeiro, de nada consta necessário à emissão do diploma de graduação; 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa em seminários de pesquisa e todas as demais realizações previstas 

para o Programa de Formação Científica (Reunião Anual de Iniciação Científica da UFRRJ); 

d) Fazer referência ao CNPq, nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência da bolsa e remeter um 

exemplar à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação; 

e) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, quando for o caso, qualquer alteração de vencimento, 

nomeação para qualquer outro cargo e eventual mudança em sua situação acadêmica. 

 
2- O orientador compromete-se: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de 

Acompanhamento e do Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na Jornada de Iniciação Científica ou 

outros eventos; 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, se caso ocorrer, a necessidade de cancelar a bolsa. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, quando for o caso, qualquer alteração em sua situação 

funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

 

3- A Coordenação do PIBIC poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do bolsista pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da bolsa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações em grau de recurso. 

 

4- O bolsista e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Compromisso em todos os seus itens e 

condições. 

5-   O não cumprimento do item 1b implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica. 

 

6- O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo aluno, pelo período máximo de 

05 anos após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

 

7-   O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da bolsa. 
 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                BOLSISTA 

                                                                        
                                    ____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



    

 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA 

   
TERMO DE COMPROMISSO DE BOLSA DE  

INICIAÇÃO CIENTÍFICA - EDITAL PIBIC – PROPPG - UFRRJ 

 

BOLSISTA: Dayanne de Oliveira Prado 
 

ORIENTADOR(A): Gustavo Bastos Lyra 

 

TÍTULO DO PROJETO: Risco à desertificação no Estado do Rio de Janeiro baseado em índices climáticos e 

mudança do uso e cobertura da terra: cenário atual e de mudanças climáticas. 
 

VALOR: R$ 400,00 (Quatrocentos reais) 
 

INÍCIO:  01 de Agosto de 2015                                    TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 

 
 

Pelo presente Termo de Compromisso, a PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, através do Convênio UFRRJ/CNPq, concede a(o) 

aluno(a) acima referido(a) uma bolsa de Iniciação Científica, sob as seguintes condições: 

 

1- O bolsista obriga-se a: 

a) Executar, sob orientação do professor orientador acima mencionado, o projeto de pesquisa que foi submetido 

ao Processo de Seleção através do Comitê Assessor Local e Externo do CNPq; 

b) Encaminhar à Coordenação do PIBIC Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo 

orientador (modelo disponível no NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório 

Final impresso (de 01 a 5 de agosto), ficando, desde já, ciente, que o não cumprimento do contido nesta alínea, 

acarretará na não emissão, por parte da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal 

Rural do Rio de Janeiro, de nada consta necessário à emissão do diploma de graduação; 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa em seminários de pesquisa e todas as demais realizações previstas 

para o Programa de Formação Científica (Reunião Anual de Iniciação Científica da UFRRJ); 

d) Fazer referência ao CNPq, nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência da bolsa e remeter um 

exemplar à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação; 

e) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, quando for o caso, qualquer alteração de vencimento, 

nomeação para qualquer outro cargo e eventual mudança em sua situação acadêmica. 

 
2- O orientador compromete-se: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de 

Acompanhamento e do Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na Jornada de Iniciação Científica ou 

outros eventos; 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, se caso ocorrer, a necessidade de cancelar a bolsa. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, quando for o caso, qualquer alteração em sua situação 

funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

 

3- A Coordenação do PIBIC poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do bolsista pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da bolsa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações em grau de recurso. 

 

4- O bolsista e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Compromisso em todos os seus itens e 

condições. 

5-   O não cumprimento do item 1b implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica. 

 

6- O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo aluno, pelo período máximo de 

05 anos após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

 

7-   O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da bolsa. 
 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                BOLSISTA 

                                                                        
                                    ____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



    

 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA 

   
TERMO DE COMPROMISSO DE BOLSA DE  

INICIAÇÃO CIENTÍFICA - EDITAL PIBIC – PROPPG - UFRRJ 

 

BOLSISTA: Diego Rodrigues Gomes 
 

ORIENTADOR(A): João Luiz Horacio Faccini 

 

TÍTULO DO PROJETO: Inventário Ornithodoros faccinii (Acari: Ixodida: Argasidae) rm Thoropa (Anura: 

Cycloramphidae) no estado do Rio de Janeiro. 
 

VALOR: R$ 400,00 (Quatrocentos reais) 
 

INÍCIO:  01 de Agosto de 2015                                    TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 

 
 

Pelo presente Termo de Compromisso, a PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, através do Convênio UFRRJ/CNPq, concede a(o) 

aluno(a) acima referido(a) uma bolsa de Iniciação Científica, sob as seguintes condições: 

 

1- O bolsista obriga-se a: 

a) Executar, sob orientação do professor orientador acima mencionado, o projeto de pesquisa que foi submetido 

ao Processo de Seleção através do Comitê Assessor Local e Externo do CNPq; 

b) Encaminhar à Coordenação do PIBIC Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo 

orientador (modelo disponível no NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório 

Final impresso (de 01 a 5 de agosto), ficando, desde já, ciente, que o não cumprimento do contido nesta alínea, 

acarretará na não emissão, por parte da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal 

Rural do Rio de Janeiro, de nada consta necessário à emissão do diploma de graduação; 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa em seminários de pesquisa e todas as demais realizações previstas 

para o Programa de Formação Científica (Reunião Anual de Iniciação Científica da UFRRJ); 

d) Fazer referência ao CNPq, nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência da bolsa e remeter um 

exemplar à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação; 

e) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, quando for o caso, qualquer alteração de vencimento, 

nomeação para qualquer outro cargo e eventual mudança em sua situação acadêmica. 

 
2- O orientador compromete-se: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de 

Acompanhamento e do Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na Jornada de Iniciação Científica ou 

outros eventos; 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, se caso ocorrer, a necessidade de cancelar a bolsa. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, quando for o caso, qualquer alteração em sua situação 

funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

 

3- A Coordenação do PIBIC poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do bolsista pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da bolsa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações em grau de recurso. 

 

4- O bolsista e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Compromisso em todos os seus itens e 

condições. 

5-   O não cumprimento do item 1b implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica. 

 

6- O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo aluno, pelo período máximo de 

05 anos após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

 

7-   O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da bolsa. 
 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                BOLSISTA 

                                                                        
                                    ____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



    

 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA 

   
TERMO DE COMPROMISSO DE BOLSA DE  

INICIAÇÃO CIENTÍFICA - EDITAL PIBIC – PROPPG - UFRRJ 

 

BOLSISTA: Eduardo Ferreira da Silva 
 

ORIENTADOR(A): Mauro Guimarães 

 

TÍTULO DO PROJETO: Mapeamento da percepção ambiental das comunidades de Rio D‟Ouro, 

Adrianópolis, Santo Antônio e Jaceruba localizadas no encontro de Rebio – Tinguá (RJ). 
 

VALOR: R$ 400,00 (Quatrocentos reais) 
 

INÍCIO:  01 de Agosto de 2015                                    TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 

 
 

Pelo presente Termo de Compromisso, a PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, através do Convênio UFRRJ/CNPq, concede a(o) 

aluno(a) acima referido(a) uma bolsa de Iniciação Científica, sob as seguintes condições: 

 

1- O bolsista obriga-se a: 

a) Executar, sob orientação do professor orientador acima mencionado, o projeto de pesquisa que foi submetido 

ao Processo de Seleção através do Comitê Assessor Local e Externo do CNPq; 

b) Encaminhar à Coordenação do PIBIC Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo 

orientador (modelo disponível no NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório 

Final impresso (de 01 a 5 de agosto), ficando, desde já, ciente, que o não cumprimento do contido nesta alínea, 

acarretará na não emissão, por parte da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal 

Rural do Rio de Janeiro, de nada consta necessário à emissão do diploma de graduação; 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa em seminários de pesquisa e todas as demais realizações previstas 

para o Programa de Formação Científica (Reunião Anual de Iniciação Científica da UFRRJ); 

d) Fazer referência ao CNPq, nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência da bolsa e remeter um 

exemplar à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação; 

e) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, quando for o caso, qualquer alteração de vencimento, 

nomeação para qualquer outro cargo e eventual mudança em sua situação acadêmica. 

 
2- O orientador compromete-se: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de 

Acompanhamento e do Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na Jornada de Iniciação Científica ou 

outros eventos; 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, se caso ocorrer, a necessidade de cancelar a bolsa. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, quando for o caso, qualquer alteração em sua situação 

funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

 

3- A Coordenação do PIBIC poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do bolsista pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da bolsa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações em grau de recurso. 

 

4- O bolsista e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Compromisso em todos os seus itens e 

condições. 

5-   O não cumprimento do item 1b implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica. 

 

6- O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo aluno, pelo período máximo de 

05 anos após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

 

7-   O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da bolsa. 
 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                BOLSISTA 

                                                                        
                                    ____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



    

 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA 

   
TERMO DE COMPROMISSO DE BOLSA DE  

INICIAÇÃO CIENTÍFICA - EDITAL PIBIC – PROPPG - UFRRJ 

 

BOLSISTA: Eliene dos Santos Lopes 
 

ORIENTADOR(A): Benjamin Carvalho Teixeira Pinto 

 

TÍTULO DO PROJETO: Utilização de elementos das bacias hidrográficas como recurso de espaços não 

formais para avaliar a percepção ambiental dos estudantes da educação básica. 
 

VALOR: R$ 400,00 (Quatrocentos reais) 
 

INÍCIO:  01 de Agosto de 2015                                    TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 

 
 

Pelo presente Termo de Compromisso, a PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, através do Convênio UFRRJ/CNPq, concede a(o) 

aluno(a) acima referido(a) uma bolsa de Iniciação Científica, sob as seguintes condições: 

 

1- O bolsista obriga-se a: 

a) Executar, sob orientação do professor orientador acima mencionado, o projeto de pesquisa que foi submetido 

ao Processo de Seleção através do Comitê Assessor Local e Externo do CNPq; 

b) Encaminhar à Coordenação do PIBIC Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo 

orientador (modelo disponível no NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório 

Final impresso (de 01 a 5 de agosto), ficando, desde já, ciente, que o não cumprimento do contido nesta alínea, 

acarretará na não emissão, por parte da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal 

Rural do Rio de Janeiro, de nada consta necessário à emissão do diploma de graduação; 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa em seminários de pesquisa e todas as demais realizações previstas 

para o Programa de Formação Científica (Reunião Anual de Iniciação Científica da UFRRJ); 

d) Fazer referência ao CNPq, nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência da bolsa e remeter um 

exemplar à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação; 

e) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, quando for o caso, qualquer alteração de vencimento, 

nomeação para qualquer outro cargo e eventual mudança em sua situação acadêmica. 

 
2- O orientador compromete-se: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de 

Acompanhamento e do Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na Jornada de Iniciação Científica ou 

outros eventos; 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, se caso ocorrer, a necessidade de cancelar a bolsa. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, quando for o caso, qualquer alteração em sua situação 

funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

 

3- A Coordenação do PIBIC poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do bolsista pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da bolsa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações em grau de recurso. 

 

4- O bolsista e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Compromisso em todos os seus itens e 

condições. 

5-   O não cumprimento do item 1b implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica. 

 

6- O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo aluno, pelo período máximo de 

05 anos após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

 

7-   O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da bolsa. 
 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                BOLSISTA 

                                                                        
                                    ____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



    

 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA 

   
TERMO DE COMPROMISSO DE BOLSA DE  

INICIAÇÃO CIENTÍFICA - EDITAL PIBIC – PROPPG - UFRRJ 

 

BOLSISTA: Emanuele  Cristina Martins de Brito 
 

ORIENTADOR(A): Marcia Cristina Rodrigues Cova 

 

TÍTULO DO PROJETO: Qualificação profissional na baixada fluminense como instrumento de trabalho e 

renda. 
 

VALOR: R$ 400,00 (Quatrocentos reais) 
 

INÍCIO:  01 de Agosto de 2015                                    TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 

 
 

Pelo presente Termo de Compromisso, a PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, através do Convênio UFRRJ/CNPq, concede a(o) 

aluno(a) acima referido(a) uma bolsa de Iniciação Científica, sob as seguintes condições: 

 

1- O bolsista obriga-se a: 

a) Executar, sob orientação do professor orientador acima mencionado, o projeto de pesquisa que foi submetido 

ao Processo de Seleção através do Comitê Assessor Local e Externo do CNPq; 

b) Encaminhar à Coordenação do PIBIC Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo 

orientador (modelo disponível no NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório 

Final impresso (de 01 a 5 de agosto), ficando, desde já, ciente, que o não cumprimento do contido nesta alínea, 

acarretará na não emissão, por parte da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal 

Rural do Rio de Janeiro, de nada consta necessário à emissão do diploma de graduação; 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa em seminários de pesquisa e todas as demais realizações previstas 

para o Programa de Formação Científica (Reunião Anual de Iniciação Científica da UFRRJ); 

d) Fazer referência ao CNPq, nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência da bolsa e remeter um 

exemplar à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação; 

e) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, quando for o caso, qualquer alteração de vencimento, 

nomeação para qualquer outro cargo e eventual mudança em sua situação acadêmica. 

 
2- O orientador compromete-se: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de 

Acompanhamento e do Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na Jornada de Iniciação Científica ou 

outros eventos; 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, se caso ocorrer, a necessidade de cancelar a bolsa. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, quando for o caso, qualquer alteração em sua situação 

funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

 

3- A Coordenação do PIBIC poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do bolsista pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da bolsa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações em grau de recurso. 

 

4- O bolsista e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Compromisso em todos os seus itens e 

condições. 

5-   O não cumprimento do item 1b implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica. 

 

6- O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo aluno, pelo período máximo de 

05 anos após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

 

7-   O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da bolsa. 
 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                BOLSISTA 

                                                                        
                                    ____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



    

 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA 

   
TERMO DE COMPROMISSO DE BOLSA DE  

INICIAÇÃO CIENTÍFICA - EDITAL PIBIC – PROPPG - UFRRJ 

 

BOLSISTA: Fernanda de Carvalho Mesquita 
 

ORIENTADOR(A): Rosane Braga de Melo 

 

TÍTULO DO PROJETO: Programa de intervenção para o desenvolvimento das competências de leitura e de 

escrita. 
 

VALOR: R$ 400,00 (Quatrocentos reais) 
 

INÍCIO:  01 de Agosto de 2015                                    TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 

 
 

Pelo presente Termo de Compromisso, a PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, através do Convênio UFRRJ/CNPq, concede a(o) 

aluno(a) acima referido(a) uma bolsa de Iniciação Científica, sob as seguintes condições: 

 

1- O bolsista obriga-se a: 

a) Executar, sob orientação do professor orientador acima mencionado, o projeto de pesquisa que foi submetido 

ao Processo de Seleção através do Comitê Assessor Local e Externo do CNPq; 

b) Encaminhar à Coordenação do PIBIC Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo 

orientador (modelo disponível no NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório 

Final impresso (de 01 a 5 de agosto), ficando, desde já, ciente, que o não cumprimento do contido nesta alínea, 

acarretará na não emissão, por parte da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal 

Rural do Rio de Janeiro, de nada consta necessário à emissão do diploma de graduação; 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa em seminários de pesquisa e todas as demais realizações previstas 

para o Programa de Formação Científica (Reunião Anual de Iniciação Científica da UFRRJ); 

d) Fazer referência ao CNPq, nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência da bolsa e remeter um 

exemplar à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação; 

e) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, quando for o caso, qualquer alteração de vencimento, 

nomeação para qualquer outro cargo e eventual mudança em sua situação acadêmica. 

 
2- O orientador compromete-se: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de 

Acompanhamento e do Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na Jornada de Iniciação Científica ou 

outros eventos; 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, se caso ocorrer, a necessidade de cancelar a bolsa. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, quando for o caso, qualquer alteração em sua situação 

funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

 

3- A Coordenação do PIBIC poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do bolsista pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da bolsa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações em grau de recurso. 

 

4- O bolsista e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Compromisso em todos os seus itens e 

condições. 

5-   O não cumprimento do item 1b implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica. 

 

6- O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo aluno, pelo período máximo de 

05 anos após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

 

7-   O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da bolsa. 
 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                BOLSISTA 

                                                                        
                                    ____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



    

 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA 

   
TERMO DE COMPROMISSO DE BOLSA DE  

INICIAÇÃO CIENTÍFICA - EDITAL PIBIC – PROPPG - UFRRJ 

 

BOLSISTA: Fernanda Palmeira Gabetto 
 

ORIENTADOR(A): Leonardo Oliveira Medici  

 

TÍTULO DO PROJETO: Produção de mudas de alface com acionador automático de irrigação. 
 

VALOR: R$ 400,00 (Quatrocentos reais) 
 

INÍCIO:  01 de Agosto de 2015                                    TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 

 
 

Pelo presente Termo de Compromisso, a PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, através do Convênio UFRRJ/CNPq, concede a(o) 

aluno(a) acima referido(a) uma bolsa de Iniciação Científica, sob as seguintes condições: 

 

1- O bolsista obriga-se a: 

a) Executar, sob orientação do professor orientador acima mencionado, o projeto de pesquisa que foi submetido 

ao Processo de Seleção através do Comitê Assessor Local e Externo do CNPq; 

b) Encaminhar à Coordenação do PIBIC Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo 

orientador (modelo disponível no NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório 

Final impresso (de 01 a 5 de agosto), ficando, desde já, ciente, que o não cumprimento do contido nesta alínea, 

acarretará na não emissão, por parte da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal 

Rural do Rio de Janeiro, de nada consta necessário à emissão do diploma de graduação; 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa em seminários de pesquisa e todas as demais realizações previstas 

para o Programa de Formação Científica (Reunião Anual de Iniciação Científica da UFRRJ); 

d) Fazer referência ao CNPq, nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência da bolsa e remeter um 

exemplar à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação; 

e) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, quando for o caso, qualquer alteração de vencimento, 

nomeação para qualquer outro cargo e eventual mudança em sua situação acadêmica. 

 
2- O orientador compromete-se: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de 

Acompanhamento e do Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na Jornada de Iniciação Científica ou 

outros eventos; 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, se caso ocorrer, a necessidade de cancelar a bolsa. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, quando for o caso, qualquer alteração em sua situação 

funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

 

3- A Coordenação do PIBIC poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do bolsista pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da bolsa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações em grau de recurso. 

 

4- O bolsista e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Compromisso em todos os seus itens e 

condições. 

5-   O não cumprimento do item 1b implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica. 

 

6- O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo aluno, pelo período máximo de 

05 anos após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

 

7-   O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da bolsa. 
 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                BOLSISTA 

                                                                        
                                    ____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



    

 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA 

   
TERMO DE COMPROMISSO DE BOLSA DE  

INICIAÇÃO CIENTÍFICA - EDITAL PIBIC – PROPPG - UFRRJ 

 

BOLSISTA: Gabriella Santos Ramalho 
 

ORIENTADOR(A): Gisele Maria Costa Souza 

 

TÍTULO DO PROJETO: Literatura infantil e morte: olhares e conversas. 
 

VALOR: R$ 400,00 (Quatrocentos reais) 
 

INÍCIO:  01 de Agosto de 2015                                    TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 

 
 

Pelo presente Termo de Compromisso, a PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, através do Convênio UFRRJ/CNPq, concede a(o) 

aluno(a) acima referido(a) uma bolsa de Iniciação Científica, sob as seguintes condições: 

 

1- O bolsista obriga-se a: 

a) Executar, sob orientação do professor orientador acima mencionado, o projeto de pesquisa que foi submetido 

ao Processo de Seleção através do Comitê Assessor Local e Externo do CNPq; 

b) Encaminhar à Coordenação do PIBIC Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo 

orientador (modelo disponível no NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório 

Final impresso (de 01 a 5 de agosto), ficando, desde já, ciente, que o não cumprimento do contido nesta alínea, 

acarretará na não emissão, por parte da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal 

Rural do Rio de Janeiro, de nada consta necessário à emissão do diploma de graduação; 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa em seminários de pesquisa e todas as demais realizações previstas 

para o Programa de Formação Científica (Reunião Anual de Iniciação Científica da UFRRJ); 

d) Fazer referência ao CNPq, nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência da bolsa e remeter um 

exemplar à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação; 

e) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, quando for o caso, qualquer alteração de vencimento, 

nomeação para qualquer outro cargo e eventual mudança em sua situação acadêmica. 

 
2- O orientador compromete-se: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de 

Acompanhamento e do Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na Jornada de Iniciação Científica ou 

outros eventos; 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, se caso ocorrer, a necessidade de cancelar a bolsa. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, quando for o caso, qualquer alteração em sua situação 

funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

 

3- A Coordenação do PIBIC poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do bolsista pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da bolsa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações em grau de recurso. 

 

4- O bolsista e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Compromisso em todos os seus itens e 

condições. 

5-   O não cumprimento do item 1b implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica. 

 

6- O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo aluno, pelo período máximo de 

05 anos após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

 

7-   O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da bolsa. 
 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                BOLSISTA 

                                                                        
                                    ____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



    

 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA 

   
TERMO DE COMPROMISSO DE BOLSA DE  

INICIAÇÃO CIENTÍFICA - EDITAL PIBIC – PROPPG - UFRRJ 

 

BOLSISTA: Gian Fonseca do Rozario 
 

ORIENTADOR(A): Silvia Maria Melo Gonçalves 

 

TÍTULO DO PROJETO: Percepção de estresse no trabalho de conselheiros tutelares de Seropédica. 
 

VALOR: R$ 400,00 (Quatrocentos reais) 
 

INÍCIO:  01 de Agosto de 2015                                    TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 

 
 

Pelo presente Termo de Compromisso, a PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, através do Convênio UFRRJ/CNPq, concede a(o) 

aluno(a) acima referido(a) uma bolsa de Iniciação Científica, sob as seguintes condições: 

 

1- O bolsista obriga-se a: 

a) Executar, sob orientação do professor orientador acima mencionado, o projeto de pesquisa que foi submetido 

ao Processo de Seleção através do Comitê Assessor Local e Externo do CNPq; 

b) Encaminhar à Coordenação do PIBIC Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo 

orientador (modelo disponível no NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório 

Final impresso (de 01 a 5 de agosto), ficando, desde já, ciente, que o não cumprimento do contido nesta alínea, 

acarretará na não emissão, por parte da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal 

Rural do Rio de Janeiro, de nada consta necessário à emissão do diploma de graduação; 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa em seminários de pesquisa e todas as demais realizações previstas 

para o Programa de Formação Científica (Reunião Anual de Iniciação Científica da UFRRJ); 

d) Fazer referência ao CNPq, nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência da bolsa e remeter um 

exemplar à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação; 

e) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, quando for o caso, qualquer alteração de vencimento, 

nomeação para qualquer outro cargo e eventual mudança em sua situação acadêmica. 

 
2- O orientador compromete-se: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de 

Acompanhamento e do Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na Jornada de Iniciação Científica ou 

outros eventos; 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, se caso ocorrer, a necessidade de cancelar a bolsa. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, quando for o caso, qualquer alteração em sua situação 

funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

 

3- A Coordenação do PIBIC poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do bolsista pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da bolsa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações em grau de recurso. 

 

4- O bolsista e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Compromisso em todos os seus itens e 

condições. 

5-   O não cumprimento do item 1b implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica. 

 

6- O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo aluno, pelo período máximo de 

05 anos após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

 

7-   O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da bolsa. 
 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                BOLSISTA 

                                                                        
                                    ____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



    

 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA 

   
TERMO DE COMPROMISSO DE BOLSA DE  

INICIAÇÃO CIENTÍFICA - EDITAL PIBIC – PROPPG - UFRRJ 

 

BOLSISTA: Hugo Leonardo Costa Azevedo 
 

ORIENTADOR(A): Alexandre Fortes 

 

TÍTULO DO PROJETO: O impacto socioeconômico da Segunda Guerra Mundial no Brasil: Historiografia e 

Fontes. 
 

VALOR: R$ 400,00 (Quatrocentos reais) 
 

INÍCIO:  01 de Agosto de 2015                                    TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 

 
 

Pelo presente Termo de Compromisso, a PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, através do Convênio UFRRJ/CNPq, concede a(o) 

aluno(a) acima referido(a) uma bolsa de Iniciação Científica, sob as seguintes condições: 

 

1- O bolsista obriga-se a: 

a) Executar, sob orientação do professor orientador acima mencionado, o projeto de pesquisa que foi submetido 

ao Processo de Seleção através do Comitê Assessor Local e Externo do CNPq; 

b) Encaminhar à Coordenação do PIBIC Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo 

orientador (modelo disponível no NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório 

Final impresso (de 01 a 5 de agosto), ficando, desde já, ciente, que o não cumprimento do contido nesta alínea, 

acarretará na não emissão, por parte da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal 

Rural do Rio de Janeiro, de nada consta necessário à emissão do diploma de graduação; 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa em seminários de pesquisa e todas as demais realizações previstas 

para o Programa de Formação Científica (Reunião Anual de Iniciação Científica da UFRRJ); 

d) Fazer referência ao CNPq, nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência da bolsa e remeter um 

exemplar à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação; 

e) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, quando for o caso, qualquer alteração de vencimento, 

nomeação para qualquer outro cargo e eventual mudança em sua situação acadêmica. 

 
2- O orientador compromete-se: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de 

Acompanhamento e do Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na Jornada de Iniciação Científica ou 

outros eventos; 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, se caso ocorrer, a necessidade de cancelar a bolsa. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, quando for o caso, qualquer alteração em sua situação 

funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

 

3- A Coordenação do PIBIC poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do bolsista pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da bolsa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações em grau de recurso. 

 

4- O bolsista e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Compromisso em todos os seus itens e 

condições. 

5-   O não cumprimento do item 1b implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica. 

 

6- O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo aluno, pelo período máximo de 

05 anos após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

 

7-   O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da bolsa. 
 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                BOLSISTA 

                                                                        
                                    ____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



    

 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA 

   
TERMO DE COMPROMISSO DE BOLSA DE  

INICIAÇÃO CIENTÍFICA - EDITAL PIBIC – PROPPG - UFRRJ 

 

BOLSISTA: Jade Suelen Silva Vaz 
 

ORIENTADOR(A): Vilmar Debona 

 

TÍTULO DO PROJETO: O humanitismo de Machado de Assis e a psicologia empírica de Schopenhauer: o 

mundo como vontade e comportamento. 
 

VALOR: R$ 400,00 (Quatrocentos reais) 
 

INÍCIO:  01 de Agosto de 2015                                    TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 

 
 

Pelo presente Termo de Compromisso, a PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, através do Convênio UFRRJ/CNPq, concede a(o) 

aluno(a) acima referido(a) uma bolsa de Iniciação Científica, sob as seguintes condições: 

 

1- O bolsista obriga-se a: 

a) Executar, sob orientação do professor orientador acima mencionado, o projeto de pesquisa que foi submetido 

ao Processo de Seleção através do Comitê Assessor Local e Externo do CNPq; 

b) Encaminhar à Coordenação do PIBIC Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo 

orientador (modelo disponível no NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório 

Final impresso (de 01 a 5 de agosto), ficando, desde já, ciente, que o não cumprimento do contido nesta alínea, 

acarretará na não emissão, por parte da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal 

Rural do Rio de Janeiro, de nada consta necessário à emissão do diploma de graduação; 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa em seminários de pesquisa e todas as demais realizações previstas 

para o Programa de Formação Científica (Reunião Anual de Iniciação Científica da UFRRJ); 

d) Fazer referência ao CNPq, nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência da bolsa e remeter um 

exemplar à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação; 

e) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, quando for o caso, qualquer alteração de vencimento, 

nomeação para qualquer outro cargo e eventual mudança em sua situação acadêmica. 

 
2- O orientador compromete-se: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de 

Acompanhamento e do Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na Jornada de Iniciação Científica ou 

outros eventos; 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, se caso ocorrer, a necessidade de cancelar a bolsa. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, quando for o caso, qualquer alteração em sua situação 

funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

 

3- A Coordenação do PIBIC poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do bolsista pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da bolsa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações em grau de recurso. 

 

4- O bolsista e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Compromisso em todos os seus itens e 

condições. 

5-   O não cumprimento do item 1b implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica. 

 

6- O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo aluno, pelo período máximo de 

05 anos após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

 

7-   O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da bolsa. 
 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                BOLSISTA 

                                                                        
                                    ____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



    

 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA 

   
TERMO DE COMPROMISSO DE BOLSA DE  

INICIAÇÃO CIENTÍFICA - EDITAL PIBIC – PROPPG - UFRRJ 

 

BOLSISTA: Janaina de Mattos Faria 
 

ORIENTADOR(A): Ramofly Bicalho dos Santos 

 

TÍTULO DO PROJETO: Dom Adriano: memórias, histórias e identidades. 
 

VALOR: R$ 400,00 (Quatrocentos reais) 
 

INÍCIO:  01 de Agosto de 2015                                    TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 

 
 

Pelo presente Termo de Compromisso, a PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, através do Convênio UFRRJ/CNPq, concede a(o) 

aluno(a) acima referido(a) uma bolsa de Iniciação Científica, sob as seguintes condições: 

 

1- O bolsista obriga-se a: 

a) Executar, sob orientação do professor orientador acima mencionado, o projeto de pesquisa que foi submetido 

ao Processo de Seleção através do Comitê Assessor Local e Externo do CNPq; 

b) Encaminhar à Coordenação do PIBIC Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo 

orientador (modelo disponível no NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório 

Final impresso (de 01 a 5 de agosto), ficando, desde já, ciente, que o não cumprimento do contido nesta alínea, 

acarretará na não emissão, por parte da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal 

Rural do Rio de Janeiro, de nada consta necessário à emissão do diploma de graduação; 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa em seminários de pesquisa e todas as demais realizações previstas 

para o Programa de Formação Científica (Reunião Anual de Iniciação Científica da UFRRJ); 

d) Fazer referência ao CNPq, nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência da bolsa e remeter um 

exemplar à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação; 

e) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, quando for o caso, qualquer alteração de vencimento, 

nomeação para qualquer outro cargo e eventual mudança em sua situação acadêmica. 

 
2- O orientador compromete-se: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de 

Acompanhamento e do Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na Jornada de Iniciação Científica ou 

outros eventos; 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, se caso ocorrer, a necessidade de cancelar a bolsa. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, quando for o caso, qualquer alteração em sua situação 

funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

 

3- A Coordenação do PIBIC poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do bolsista pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da bolsa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações em grau de recurso. 

 

4- O bolsista e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Compromisso em todos os seus itens e 

condições. 

5-   O não cumprimento do item 1b implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica. 

 

6- O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo aluno, pelo período máximo de 

05 anos após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

 

7-   O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da bolsa. 
 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                BOLSISTA 

                                                                        
                                    ____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



    

 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA 

   
TERMO DE COMPROMISSO DE BOLSA DE  

INICIAÇÃO CIENTÍFICA - EDITAL PIBIC – PROPPG - UFRRJ 

 

BOLSISTA: Jefferson Carvalho de Oliveira 
 

ORIENTADOR(A): Teresa Cristina Viveiros Catramby 

 

TÍTULO DO PROJETO: A produção de conhecimento em turismo: análise dos trabalhos de conclusão de 

curso do bacharelado em turismo da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. 
 

VALOR: R$ 400,00 (Quatrocentos reais) 
 

INÍCIO:  01 de Agosto de 2015                                    TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 

 
 

Pelo presente Termo de Compromisso, a PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, através do Convênio UFRRJ/CNPq, concede a(o) 

aluno(a) acima referido(a) uma bolsa de Iniciação Científica, sob as seguintes condições: 

 

1- O bolsista obriga-se a: 

a) Executar, sob orientação do professor orientador acima mencionado, o projeto de pesquisa que foi submetido 

ao Processo de Seleção através do Comitê Assessor Local e Externo do CNPq; 

b) Encaminhar à Coordenação do PIBIC Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo 

orientador (modelo disponível no NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório 

Final impresso (de 01 a 5 de agosto), ficando, desde já, ciente, que o não cumprimento do contido nesta alínea, 

acarretará na não emissão, por parte da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal 

Rural do Rio de Janeiro, de nada consta necessário à emissão do diploma de graduação; 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa em seminários de pesquisa e todas as demais realizações previstas 

para o Programa de Formação Científica (Reunião Anual de Iniciação Científica da UFRRJ); 

d) Fazer referência ao CNPq, nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência da bolsa e remeter um 

exemplar à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação; 

e) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, quando for o caso, qualquer alteração de vencimento, 

nomeação para qualquer outro cargo e eventual mudança em sua situação acadêmica. 

 
2- O orientador compromete-se: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de 

Acompanhamento e do Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na Jornada de Iniciação Científica ou 

outros eventos; 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, se caso ocorrer, a necessidade de cancelar a bolsa. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, quando for o caso, qualquer alteração em sua situação 

funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

 

3- A Coordenação do PIBIC poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do bolsista pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da bolsa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações em grau de recurso. 

 

4- O bolsista e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Compromisso em todos os seus itens e 

condições. 

5-   O não cumprimento do item 1b implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica. 

 

6- O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo aluno, pelo período máximo de 

05 anos após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

 

7-   O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da bolsa. 
 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                BOLSISTA 

                                                                        
                                    ____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



    

 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA 

   
TERMO DE COMPROMISSO DE BOLSA DE  

INICIAÇÃO CIENTÍFICA - EDITAL PIBIC – PROPPG - UFRRJ 

 

BOLSISTA: Jenifer Marques Pinto 
 

ORIENTADOR(A): Robson Dias da Silva 

 

TÍTULO DO PROJETO: Levantamento de dados e criação de matriz de comércio internacional do setor 

industrial do Estado do Rio de Janeiro. 
 

VALOR: R$ 400,00 (Quatrocentos reais) 
 

INÍCIO:  01 de Agosto de 2015                                    TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 

 
 

Pelo presente Termo de Compromisso, a PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, através do Convênio UFRRJ/CNPq, concede a(o) 

aluno(a) acima referido(a) uma bolsa de Iniciação Científica, sob as seguintes condições: 

 

1- O bolsista obriga-se a: 

a) Executar, sob orientação do professor orientador acima mencionado, o projeto de pesquisa que foi submetido 

ao Processo de Seleção através do Comitê Assessor Local e Externo do CNPq; 

b) Encaminhar à Coordenação do PIBIC Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo 

orientador (modelo disponível no NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório 

Final impresso (de 01 a 5 de agosto), ficando, desde já, ciente, que o não cumprimento do contido nesta alínea, 

acarretará na não emissão, por parte da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal 

Rural do Rio de Janeiro, de nada consta necessário à emissão do diploma de graduação; 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa em seminários de pesquisa e todas as demais realizações previstas 

para o Programa de Formação Científica (Reunião Anual de Iniciação Científica da UFRRJ); 

d) Fazer referência ao CNPq, nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência da bolsa e remeter um 

exemplar à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação; 

e) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, quando for o caso, qualquer alteração de vencimento, 

nomeação para qualquer outro cargo e eventual mudança em sua situação acadêmica. 

 
2- O orientador compromete-se: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de 

Acompanhamento e do Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na Jornada de Iniciação Científica ou 

outros eventos; 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, se caso ocorrer, a necessidade de cancelar a bolsa. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, quando for o caso, qualquer alteração em sua situação 

funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

 

3- A Coordenação do PIBIC poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do bolsista pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da bolsa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações em grau de recurso. 

 

4- O bolsista e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Compromisso em todos os seus itens e 

condições. 

5-   O não cumprimento do item 1b implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica. 

 

6- O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo aluno, pelo período máximo de 

05 anos após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

 

7-   O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da bolsa. 
 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                BOLSISTA 

                                                                        
                                    ____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



    

 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA 

   
TERMO DE COMPROMISSO DE BOLSA DE  

INICIAÇÃO CIENTÍFICA - EDITAL PIBIC – PROPPG - UFRRJ 

 

BOLSISTA: Jéssica Gouvêa Pereira 
 

ORIENTADOR(A): Fabiane Frota da Rocha Morgado 

 

TÍTULO DO PROJETO: Representações sociais sobre a deficiência: perspectivas de alunos de Educação 

Física Escolar. 
 

VALOR: R$ 400,00 (Quatrocentos reais) 
 

INÍCIO:  01 de Agosto de 2015                                    TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 

 
 

Pelo presente Termo de Compromisso, a PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, através do Convênio UFRRJ/CNPq, concede a(o) 

aluno(a) acima referido(a) uma bolsa de Iniciação Científica, sob as seguintes condições: 

 

1- O bolsista obriga-se a: 

a) Executar, sob orientação do professor orientador acima mencionado, o projeto de pesquisa que foi submetido 

ao Processo de Seleção através do Comitê Assessor Local e Externo do CNPq; 

b) Encaminhar à Coordenação do PIBIC Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo 

orientador (modelo disponível no NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório 

Final impresso (de 01 a 5 de agosto), ficando, desde já, ciente, que o não cumprimento do contido nesta alínea, 

acarretará na não emissão, por parte da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal 

Rural do Rio de Janeiro, de nada consta necessário à emissão do diploma de graduação; 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa em seminários de pesquisa e todas as demais realizações previstas 

para o Programa de Formação Científica (Reunião Anual de Iniciação Científica da UFRRJ); 

d) Fazer referência ao CNPq, nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência da bolsa e remeter um 

exemplar à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação; 

e) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, quando for o caso, qualquer alteração de vencimento, 

nomeação para qualquer outro cargo e eventual mudança em sua situação acadêmica. 

 
2- O orientador compromete-se: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de 

Acompanhamento e do Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na Jornada de Iniciação Científica ou 

outros eventos; 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, se caso ocorrer, a necessidade de cancelar a bolsa. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, quando for o caso, qualquer alteração em sua situação 

funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

 

3- A Coordenação do PIBIC poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do bolsista pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da bolsa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações em grau de recurso. 

 

4- O bolsista e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Compromisso em todos os seus itens e 

condições. 

5-   O não cumprimento do item 1b implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica. 

 

6- O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo aluno, pelo período máximo de 

05 anos após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

 

7-   O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da bolsa. 
 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                BOLSISTA 

                                                                        
                                    ____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



    

 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA 

   
TERMO DE COMPROMISSO DE BOLSA DE  

INICIAÇÃO CIENTÍFICA - EDITAL PIBIC – PROPPG - UFRRJ 

 

BOLSISTA: Joana Carolina Santos de Freitas 
 

ORIENTADOR(A): Denise de Alcantara Pereira 

 

TÍTULO DO PROJETO: Crescimento urbano em Seropédica: caracterização e categorização de espaços 

livres com potencial para ocupação ou preservação. 
 

VALOR: R$ 400,00 (Quatrocentos reais) 
 

INÍCIO:  01 de Agosto de 2015                                    TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 

 
 

Pelo presente Termo de Compromisso, a PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, através do Convênio UFRRJ/CNPq, concede a(o) 

aluno(a) acima referido(a) uma bolsa de Iniciação Científica, sob as seguintes condições: 

 

1- O bolsista obriga-se a: 

a) Executar, sob orientação do professor orientador acima mencionado, o projeto de pesquisa que foi submetido 

ao Processo de Seleção através do Comitê Assessor Local e Externo do CNPq; 

b) Encaminhar à Coordenação do PIBIC Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo 

orientador (modelo disponível no NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório 

Final impresso (de 01 a 5 de agosto), ficando, desde já, ciente, que o não cumprimento do contido nesta alínea, 

acarretará na não emissão, por parte da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal 

Rural do Rio de Janeiro, de nada consta necessário à emissão do diploma de graduação; 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa em seminários de pesquisa e todas as demais realizações previstas 

para o Programa de Formação Científica (Reunião Anual de Iniciação Científica da UFRRJ); 

d) Fazer referência ao CNPq, nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência da bolsa e remeter um 

exemplar à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação; 

e) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, quando for o caso, qualquer alteração de vencimento, 

nomeação para qualquer outro cargo e eventual mudança em sua situação acadêmica. 

 
2- O orientador compromete-se: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de 

Acompanhamento e do Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na Jornada de Iniciação Científica ou 

outros eventos; 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, se caso ocorrer, a necessidade de cancelar a bolsa. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, quando for o caso, qualquer alteração em sua situação 

funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

 

3- A Coordenação do PIBIC poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do bolsista pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da bolsa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações em grau de recurso. 

 

4- O bolsista e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Compromisso em todos os seus itens e 

condições. 

5-   O não cumprimento do item 1b implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica. 

 

6- O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo aluno, pelo período máximo de 

05 anos após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

 

7-   O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da bolsa. 
 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                BOLSISTA 

                                                                        
                                    ____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



    

 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA 

   
TERMO DE COMPROMISSO DE BOLSA DE  

INICIAÇÃO CIENTÍFICA - EDITAL PIBIC – PROPPG - UFRRJ 

 

BOLSISTA: João Carlos Fernandes Barreira 
 

ORIENTADOR(A): Marcelo Almeida Bairral 

 

TÍTULO DO PROJETO: Aprendizagem matemática no ambiente VMT com GeoGebra (VMTcG). 
 

VALOR: R$ 400,00 (Quatrocentos reais) 
 

INÍCIO:  01 de Agosto de 2015                                    TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 

 
 

Pelo presente Termo de Compromisso, a PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, através do Convênio UFRRJ/CNPq, concede a(o) 

aluno(a) acima referido(a) uma bolsa de Iniciação Científica, sob as seguintes condições: 

 

1- O bolsista obriga-se a: 

a) Executar, sob orientação do professor orientador acima mencionado, o projeto de pesquisa que foi submetido 

ao Processo de Seleção através do Comitê Assessor Local e Externo do CNPq; 

b) Encaminhar à Coordenação do PIBIC Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo 

orientador (modelo disponível no NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório 

Final impresso (de 01 a 5 de agosto), ficando, desde já, ciente, que o não cumprimento do contido nesta alínea, 

acarretará na não emissão, por parte da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal 

Rural do Rio de Janeiro, de nada consta necessário à emissão do diploma de graduação; 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa em seminários de pesquisa e todas as demais realizações previstas 

para o Programa de Formação Científica (Reunião Anual de Iniciação Científica da UFRRJ); 

d) Fazer referência ao CNPq, nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência da bolsa e remeter um 

exemplar à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação; 

e) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, quando for o caso, qualquer alteração de vencimento, 

nomeação para qualquer outro cargo e eventual mudança em sua situação acadêmica. 

 
2- O orientador compromete-se: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de 

Acompanhamento e do Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na Jornada de Iniciação Científica ou 

outros eventos; 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, se caso ocorrer, a necessidade de cancelar a bolsa. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, quando for o caso, qualquer alteração em sua situação 

funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

 

3- A Coordenação do PIBIC poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do bolsista pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da bolsa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações em grau de recurso. 

 

4- O bolsista e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Compromisso em todos os seus itens e 

condições. 

5-   O não cumprimento do item 1b implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica. 

 

6- O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo aluno, pelo período máximo de 

05 anos após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

 

7-   O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da bolsa. 
 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                BOLSISTA 

                                                                        
                                    ____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



    

 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA 

   
TERMO DE COMPROMISSO DE BOLSA DE  

INICIAÇÃO CIENTÍFICA - EDITAL PIBIC – PROPPG - UFRRJ 

 

BOLSISTA: Jonathas Borges de Freitas 
 

ORIENTADOR(A): Bruno Rodrigues de Almeida  

 

TÍTULO DO PROJETO: Estudo comparativo do tratamento dos recursos hídricos transfronteiriços na 

América do Sul. 
 

VALOR: R$ 400,00 (Quatrocentos reais) 
 

INÍCIO:  01 de Agosto de 2015                                    TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 

 
 

Pelo presente Termo de Compromisso, a PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, através do Convênio UFRRJ/CNPq, concede a(o) 

aluno(a) acima referido(a) uma bolsa de Iniciação Científica, sob as seguintes condições: 

 

1- O bolsista obriga-se a: 

a) Executar, sob orientação do professor orientador acima mencionado, o projeto de pesquisa que foi submetido 

ao Processo de Seleção através do Comitê Assessor Local e Externo do CNPq; 

b) Encaminhar à Coordenação do PIBIC Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo 

orientador (modelo disponível no NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório 

Final impresso (de 01 a 5 de agosto), ficando, desde já, ciente, que o não cumprimento do contido nesta alínea, 

acarretará na não emissão, por parte da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal 

Rural do Rio de Janeiro, de nada consta necessário à emissão do diploma de graduação; 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa em seminários de pesquisa e todas as demais realizações previstas 

para o Programa de Formação Científica (Reunião Anual de Iniciação Científica da UFRRJ); 

d) Fazer referência ao CNPq, nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência da bolsa e remeter um 

exemplar à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação; 

e) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, quando for o caso, qualquer alteração de vencimento, 

nomeação para qualquer outro cargo e eventual mudança em sua situação acadêmica. 

 
2- O orientador compromete-se: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de 

Acompanhamento e do Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na Jornada de Iniciação Científica ou 

outros eventos; 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, se caso ocorrer, a necessidade de cancelar a bolsa. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, quando for o caso, qualquer alteração em sua situação 

funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

 

3- A Coordenação do PIBIC poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do bolsista pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da bolsa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações em grau de recurso. 

 

4- O bolsista e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Compromisso em todos os seus itens e 

condições. 

5-   O não cumprimento do item 1b implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica. 

 

6- O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo aluno, pelo período máximo de 

05 anos após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

 

7-   O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da bolsa. 
 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                BOLSISTA 

                                                                        
                                    ____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



    

 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA 

   
TERMO DE COMPROMISSO DE BOLSA DE  

INICIAÇÃO CIENTÍFICA - EDITAL PIBIC – PROPPG - UFRRJ 

 

BOLSISTA: Júlia Alves da Silva  
 

ORIENTADOR(A): Sandra Regina Sales 

 

TÍTULO DO PROJETO: Discursos sobre educação de jovens e adultos no Brasil: compreensão da recepção 

dos formadores de formadores. 
 

VALOR: R$ 400,00 (Quatrocentos reais) 
 

INÍCIO:  01 de Agosto de 2015                                    TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 

 
 

Pelo presente Termo de Compromisso, a PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, através do Convênio UFRRJ/CNPq, concede a(o) 

aluno(a) acima referido(a) uma bolsa de Iniciação Científica, sob as seguintes condições: 

 

1- O bolsista obriga-se a: 

a) Executar, sob orientação do professor orientador acima mencionado, o projeto de pesquisa que foi submetido 

ao Processo de Seleção através do Comitê Assessor Local e Externo do CNPq; 

b) Encaminhar à Coordenação do PIBIC Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo 

orientador (modelo disponível no NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório 

Final impresso (de 01 a 5 de agosto), ficando, desde já, ciente, que o não cumprimento do contido nesta alínea, 

acarretará na não emissão, por parte da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal 

Rural do Rio de Janeiro, de nada consta necessário à emissão do diploma de graduação; 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa em seminários de pesquisa e todas as demais realizações previstas 

para o Programa de Formação Científica (Reunião Anual de Iniciação Científica da UFRRJ); 

d) Fazer referência ao CNPq, nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência da bolsa e remeter um 

exemplar à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação; 

e) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, quando for o caso, qualquer alteração de vencimento, 

nomeação para qualquer outro cargo e eventual mudança em sua situação acadêmica. 

 
2- O orientador compromete-se: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de 

Acompanhamento e do Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na Jornada de Iniciação Científica ou 

outros eventos; 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, se caso ocorrer, a necessidade de cancelar a bolsa. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, quando for o caso, qualquer alteração em sua situação 

funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

 

3- A Coordenação do PIBIC poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do bolsista pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da bolsa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações em grau de recurso. 

 

4- O bolsista e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Compromisso em todos os seus itens e 

condições. 

5-   O não cumprimento do item 1b implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica. 

 

6- O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo aluno, pelo período máximo de 

05 anos após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

 

7-   O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da bolsa. 
 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                BOLSISTA 

                                                                        
                                    ____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



    

 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA 

   
TERMO DE COMPROMISSO DE BOLSA DE  

INICIAÇÃO CIENTÍFICA - EDITAL PIBIC – PROPPG - UFRRJ 

 

BOLSISTA: Karina Coelho Moreira da Silva 
 

ORIENTADOR(A): Rosa Helena Luchese 

 

TÍTULO DO PROJETO: Resistência a antibióticos e exclusão competitiva de patógenos por cepas de 

Bifidobacterium. 
 

VALOR: R$ 400,00 (Quatrocentos reais) 
 

INÍCIO:  01 de Agosto de 2015                                    TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 

 
 

Pelo presente Termo de Compromisso, a PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, através do Convênio UFRRJ/CNPq, concede a(o) 

aluno(a) acima referido(a) uma bolsa de Iniciação Científica, sob as seguintes condições: 

 

1- O bolsista obriga-se a: 

a) Executar, sob orientação do professor orientador acima mencionado, o projeto de pesquisa que foi submetido 

ao Processo de Seleção através do Comitê Assessor Local e Externo do CNPq; 

b) Encaminhar à Coordenação do PIBIC Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo 

orientador (modelo disponível no NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório 

Final impresso (de 01 a 5 de agosto), ficando, desde já, ciente, que o não cumprimento do contido nesta alínea, 

acarretará na não emissão, por parte da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal 

Rural do Rio de Janeiro, de nada consta necessário à emissão do diploma de graduação; 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa em seminários de pesquisa e todas as demais realizações previstas 

para o Programa de Formação Científica (Reunião Anual de Iniciação Científica da UFRRJ); 

d) Fazer referência ao CNPq, nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência da bolsa e remeter um 

exemplar à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação; 

e) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, quando for o caso, qualquer alteração de vencimento, 

nomeação para qualquer outro cargo e eventual mudança em sua situação acadêmica. 

 
2- O orientador compromete-se: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de 

Acompanhamento e do Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na Jornada de Iniciação Científica ou 

outros eventos; 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, se caso ocorrer, a necessidade de cancelar a bolsa. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, quando for o caso, qualquer alteração em sua situação 

funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

 

3- A Coordenação do PIBIC poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do bolsista pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da bolsa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações em grau de recurso. 

 

4- O bolsista e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Compromisso em todos os seus itens e 

condições. 

5-   O não cumprimento do item 1b implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica. 

 

6- O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo aluno, pelo período máximo de 

05 anos após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

 

7-   O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da bolsa. 
 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                BOLSISTA 

                                                                        
                                    ____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



    

 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA 

   
TERMO DE COMPROMISSO DE BOLSA DE  

INICIAÇÃO CIENTÍFICA - EDITAL PIBIC – PROPPG - UFRRJ 

 

BOLSISTA: Larissa Andrade Almeida 
 

ORIENTADOR(A): Nalayne Mendonça Pinto 

 

TÍTULO DO PROJETO: Estudo exploratório dos projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional 

acerca das mudanças na legislação brasileira sobre drogas. 
 

VALOR: R$ 400,00 (Quatrocentos reais) 
 

INÍCIO:  01 de Agosto de 2015                                    TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 

 
 

Pelo presente Termo de Compromisso, a PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, através do Convênio UFRRJ/CNPq, concede a(o) 

aluno(a) acima referido(a) uma bolsa de Iniciação Científica, sob as seguintes condições: 

 

1- O bolsista obriga-se a: 

a) Executar, sob orientação do professor orientador acima mencionado, o projeto de pesquisa que foi submetido 

ao Processo de Seleção através do Comitê Assessor Local e Externo do CNPq; 

b) Encaminhar à Coordenação do PIBIC Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo 

orientador (modelo disponível no NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório 

Final impresso (de 01 a 5 de agosto), ficando, desde já, ciente, que o não cumprimento do contido nesta alínea, 

acarretará na não emissão, por parte da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal 

Rural do Rio de Janeiro, de nada consta necessário à emissão do diploma de graduação; 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa em seminários de pesquisa e todas as demais realizações previstas 

para o Programa de Formação Científica (Reunião Anual de Iniciação Científica da UFRRJ); 

d) Fazer referência ao CNPq, nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência da bolsa e remeter um 

exemplar à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação; 

e) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, quando for o caso, qualquer alteração de vencimento, 

nomeação para qualquer outro cargo e eventual mudança em sua situação acadêmica. 

 
2- O orientador compromete-se: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de 

Acompanhamento e do Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na Jornada de Iniciação Científica ou 

outros eventos; 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, se caso ocorrer, a necessidade de cancelar a bolsa. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, quando for o caso, qualquer alteração em sua situação 

funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

 

3- A Coordenação do PIBIC poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do bolsista pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da bolsa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações em grau de recurso. 

 

4- O bolsista e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Compromisso em todos os seus itens e 

condições. 

5-   O não cumprimento do item 1b implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica. 

 

6- O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo aluno, pelo período máximo de 

05 anos após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

 

7-   O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da bolsa. 
 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                BOLSISTA 

                                                                        
                                    ____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



    

 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA 

   
TERMO DE COMPROMISSO DE BOLSA DE  

INICIAÇÃO CIENTÍFICA - EDITAL PIBIC – PROPPG - UFRRJ 

 

BOLSISTA: Laryssa Muniz do Amaral 
 

ORIENTADOR(A): Mônica de Souza Nunes Martins 

 

TÍTULO DO PROJETO: Exposições universais e o Brasil do XIX: Educação, Modernidade e Progresso. 
 

VALOR: R$ 400,00 (Quatrocentos reais) 
 

INÍCIO:  01 de Agosto de 2015                                    TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 

 
 

Pelo presente Termo de Compromisso, a PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, através do Convênio UFRRJ/CNPq, concede a(o) 

aluno(a) acima referido(a) uma bolsa de Iniciação Científica, sob as seguintes condições: 

 

1- O bolsista obriga-se a: 

a) Executar, sob orientação do professor orientador acima mencionado, o projeto de pesquisa que foi submetido 

ao Processo de Seleção através do Comitê Assessor Local e Externo do CNPq; 

b) Encaminhar à Coordenação do PIBIC Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo 

orientador (modelo disponível no NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório 

Final impresso (de 01 a 5 de agosto), ficando, desde já, ciente, que o não cumprimento do contido nesta alínea, 

acarretará na não emissão, por parte da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal 

Rural do Rio de Janeiro, de nada consta necessário à emissão do diploma de graduação; 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa em seminários de pesquisa e todas as demais realizações previstas 

para o Programa de Formação Científica (Reunião Anual de Iniciação Científica da UFRRJ); 

d) Fazer referência ao CNPq, nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência da bolsa e remeter um 

exemplar à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação; 

e) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, quando for o caso, qualquer alteração de vencimento, 

nomeação para qualquer outro cargo e eventual mudança em sua situação acadêmica. 

 
2- O orientador compromete-se: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de 

Acompanhamento e do Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na Jornada de Iniciação Científica ou 

outros eventos; 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, se caso ocorrer, a necessidade de cancelar a bolsa. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, quando for o caso, qualquer alteração em sua situação 

funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

 

3- A Coordenação do PIBIC poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do bolsista pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da bolsa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações em grau de recurso. 

 

4- O bolsista e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Compromisso em todos os seus itens e 

condições. 

5-   O não cumprimento do item 1b implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica. 

 

6- O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo aluno, pelo período máximo de 

05 anos após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

 

7-   O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da bolsa. 
 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                BOLSISTA 

                                                                        
                                    ____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



    

 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA 

   
TERMO DE COMPROMISSO DE BOLSA DE  

INICIAÇÃO CIENTÍFICA - EDITAL PIBIC – PROPPG - UFRRJ 

 

BOLSISTA: Laryssa Owsiany Ferreira 
 

ORIENTADOR(A): Naara Lúcia de Albuquerque Luna 

 

TÍTULO DO PROJETO: Aborto e diversidade sexual: estatuto do nascituro, homofobia, individualismo e 

conservadorismo no debate público sobre direitos humanos no Brasil. 
 

VALOR: R$ 400,00 (Quatrocentos reais) 
 

INÍCIO:  01 de Agosto de 2015                                    TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 

 
 

Pelo presente Termo de Compromisso, a PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, através do Convênio UFRRJ/CNPq, concede a(o) 

aluno(a) acima referido(a) uma bolsa de Iniciação Científica, sob as seguintes condições: 

 

1- O bolsista obriga-se a: 

a) Executar, sob orientação do professor orientador acima mencionado, o projeto de pesquisa que foi submetido 

ao Processo de Seleção através do Comitê Assessor Local e Externo do CNPq; 

b) Encaminhar à Coordenação do PIBIC Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo 

orientador (modelo disponível no NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório 

Final impresso (de 01 a 5 de agosto), ficando, desde já, ciente, que o não cumprimento do contido nesta alínea, 

acarretará na não emissão, por parte da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal 

Rural do Rio de Janeiro, de nada consta necessário à emissão do diploma de graduação; 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa em seminários de pesquisa e todas as demais realizações previstas 

para o Programa de Formação Científica (Reunião Anual de Iniciação Científica da UFRRJ); 

d) Fazer referência ao CNPq, nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência da bolsa e remeter um 

exemplar à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação; 

e) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, quando for o caso, qualquer alteração de vencimento, 

nomeação para qualquer outro cargo e eventual mudança em sua situação acadêmica. 

 
2- O orientador compromete-se: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de 

Acompanhamento e do Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na Jornada de Iniciação Científica ou 

outros eventos; 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, se caso ocorrer, a necessidade de cancelar a bolsa. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, quando for o caso, qualquer alteração em sua situação 

funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

 

3- A Coordenação do PIBIC poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do bolsista pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da bolsa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações em grau de recurso. 

 

4- O bolsista e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Compromisso em todos os seus itens e 

condições. 

5-   O não cumprimento do item 1b implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica. 

 

6- O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo aluno, pelo período máximo de 

05 anos após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

 

7-   O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da bolsa. 
 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                BOLSISTA 

                                                                        
                                    ____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



    

 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA 

   
TERMO DE COMPROMISSO DE BOLSA DE  

INICIAÇÃO CIENTÍFICA - EDITAL PIBIC – PROPPG - UFRRJ 

 

BOLSISTA: Laura Cristina Pantaleão 
 

ORIENTADOR(A): Carlos Antônio Inácio 

 

TÍTULO DO PROJETO: Fungos associados à espécies arbóreas do Parque Natural Municipal do Curió, 

Paracambi – RJ. 
 

VALOR: R$ 400,00 (Quatrocentos reais) 
 

INÍCIO:  01 de Agosto de 2015                                    TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 

 
 

Pelo presente Termo de Compromisso, a PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, através do Convênio UFRRJ/CNPq, concede a(o) 

aluno(a) acima referido(a) uma bolsa de Iniciação Científica, sob as seguintes condições: 

 

1- O bolsista obriga-se a: 

a) Executar, sob orientação do professor orientador acima mencionado, o projeto de pesquisa que foi submetido 

ao Processo de Seleção através do Comitê Assessor Local e Externo do CNPq; 

b) Encaminhar à Coordenação do PIBIC Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo 

orientador (modelo disponível no NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório 

Final impresso (de 01 a 5 de agosto), ficando, desde já, ciente, que o não cumprimento do contido nesta alínea, 

acarretará na não emissão, por parte da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal 

Rural do Rio de Janeiro, de nada consta necessário à emissão do diploma de graduação; 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa em seminários de pesquisa e todas as demais realizações previstas 

para o Programa de Formação Científica (Reunião Anual de Iniciação Científica da UFRRJ); 

d) Fazer referência ao CNPq, nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência da bolsa e remeter um 

exemplar à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação; 

e) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, quando for o caso, qualquer alteração de vencimento, 

nomeação para qualquer outro cargo e eventual mudança em sua situação acadêmica. 

 
2- O orientador compromete-se: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de 

Acompanhamento e do Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na Jornada de Iniciação Científica ou 

outros eventos; 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, se caso ocorrer, a necessidade de cancelar a bolsa. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, quando for o caso, qualquer alteração em sua situação 

funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

 

3- A Coordenação do PIBIC poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do bolsista pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da bolsa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações em grau de recurso. 

 

4- O bolsista e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Compromisso em todos os seus itens e 

condições. 

5-   O não cumprimento do item 1b implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica. 

 

6- O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo aluno, pelo período máximo de 

05 anos após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

 

7-   O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da bolsa. 
 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                BOLSISTA 

                                                                        
                                    ____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



    

 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA 

   
TERMO DE COMPROMISSO DE BOLSA DE  

INICIAÇÃO CIENTÍFICA - EDITAL PIBIC – PROPPG - UFRRJ 

 

BOLSISTA: Letícia Barreto Porfírio 
 

ORIENTADOR(A): Pedro Henrique Pedreira  

 

TÍTULO DO PROJETO: A historiografia da internacionalização das empreiteiras brasileiras. 
 

VALOR: R$ 400,00 (Quatrocentos reais) 
 

INÍCIO:  01 de Agosto de 2015                                    TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 

 
 

Pelo presente Termo de Compromisso, a PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, através do Convênio UFRRJ/CNPq, concede a(o) 

aluno(a) acima referido(a) uma bolsa de Iniciação Científica, sob as seguintes condições: 

 

1- O bolsista obriga-se a: 

a) Executar, sob orientação do professor orientador acima mencionado, o projeto de pesquisa que foi submetido 

ao Processo de Seleção através do Comitê Assessor Local e Externo do CNPq; 

b) Encaminhar à Coordenação do PIBIC Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo 

orientador (modelo disponível no NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório 

Final impresso (de 01 a 5 de agosto), ficando, desde já, ciente, que o não cumprimento do contido nesta alínea, 

acarretará na não emissão, por parte da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal 

Rural do Rio de Janeiro, de nada consta necessário à emissão do diploma de graduação; 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa em seminários de pesquisa e todas as demais realizações previstas 

para o Programa de Formação Científica (Reunião Anual de Iniciação Científica da UFRRJ); 

d) Fazer referência ao CNPq, nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência da bolsa e remeter um 

exemplar à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação; 

e) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, quando for o caso, qualquer alteração de vencimento, 

nomeação para qualquer outro cargo e eventual mudança em sua situação acadêmica. 

 
2- O orientador compromete-se: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de 

Acompanhamento e do Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na Jornada de Iniciação Científica ou 

outros eventos; 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, se caso ocorrer, a necessidade de cancelar a bolsa. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, quando for o caso, qualquer alteração em sua situação 

funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

 

3- A Coordenação do PIBIC poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do bolsista pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da bolsa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações em grau de recurso. 

 

4- O bolsista e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Compromisso em todos os seus itens e 

condições. 

5-   O não cumprimento do item 1b implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica. 

 

6- O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo aluno, pelo período máximo de 

05 anos após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

 

7-   O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da bolsa. 
 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                BOLSISTA 

                                                                        
                                    ____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



    

 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA 

   
TERMO DE COMPROMISSO DE BOLSA DE  

INICIAÇÃO CIENTÍFICA - EDITAL PIBIC – PROPPG - UFRRJ 

 

BOLSISTA: Letícia Mendes Pereira 
 

ORIENTADOR(A): Moema de Castro Guedes 

 

TÍTULO DO PROJETO: Uma análise das trajetórias acadêmicas das mulheres nas Ciências Humanas. 
 

VALOR: R$ 400,00 (Quatrocentos reais) 
 

INÍCIO:  01 de Agosto de 2015                                    TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 

 
 

Pelo presente Termo de Compromisso, a PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, através do Convênio UFRRJ/CNPq, concede a(o) 

aluno(a) acima referido(a) uma bolsa de Iniciação Científica, sob as seguintes condições: 

 

1- O bolsista obriga-se a: 

a) Executar, sob orientação do professor orientador acima mencionado, o projeto de pesquisa que foi submetido 

ao Processo de Seleção através do Comitê Assessor Local e Externo do CNPq; 

b) Encaminhar à Coordenação do PIBIC Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo 

orientador (modelo disponível no NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório 

Final impresso (de 01 a 5 de agosto), ficando, desde já, ciente, que o não cumprimento do contido nesta alínea, 

acarretará na não emissão, por parte da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal 

Rural do Rio de Janeiro, de nada consta necessário à emissão do diploma de graduação; 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa em seminários de pesquisa e todas as demais realizações previstas 

para o Programa de Formação Científica (Reunião Anual de Iniciação Científica da UFRRJ); 

d) Fazer referência ao CNPq, nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência da bolsa e remeter um 

exemplar à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação; 

e) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, quando for o caso, qualquer alteração de vencimento, 

nomeação para qualquer outro cargo e eventual mudança em sua situação acadêmica. 

 
2- O orientador compromete-se: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de 

Acompanhamento e do Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na Jornada de Iniciação Científica ou 

outros eventos; 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, se caso ocorrer, a necessidade de cancelar a bolsa. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, quando for o caso, qualquer alteração em sua situação 

funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

 

3- A Coordenação do PIBIC poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do bolsista pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da bolsa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações em grau de recurso. 

 

4- O bolsista e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Compromisso em todos os seus itens e 

condições. 

5-   O não cumprimento do item 1b implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica. 

 

6- O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo aluno, pelo período máximo de 

05 anos após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

 

7-   O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da bolsa. 
 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                BOLSISTA 

                                                                        
                                    ____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



    

 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA 

   
TERMO DE COMPROMISSO DE BOLSA DE  

INICIAÇÃO CIENTÍFICA - EDITAL PIBIC – PROPPG - UFRRJ 

 

BOLSISTA: Lucas Tricarico Barcellos 
 

ORIENTADOR(A): Carlos Mauricio Rabello de Sant‟Anna 

 

TÍTULO DO PROJETO: Estudo por modelagem molecular da inibição por dialquilfosforilidrazonas de 

enzinas de leishmania infantum chagasi. 
 

VALOR: R$ 400,00 (Quatrocentos reais) 
 

INÍCIO:  01 de Agosto de 2015                                    TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 

 
 

Pelo presente Termo de Compromisso, a PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, através do Convênio UFRRJ/CNPq, concede a(o) 

aluno(a) acima referido(a) uma bolsa de Iniciação Científica, sob as seguintes condições: 

 

1- O bolsista obriga-se a: 

a) Executar, sob orientação do professor orientador acima mencionado, o projeto de pesquisa que foi submetido 

ao Processo de Seleção através do Comitê Assessor Local e Externo do CNPq; 

b) Encaminhar à Coordenação do PIBIC Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo 

orientador (modelo disponível no NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório 

Final impresso (de 01 a 5 de agosto), ficando, desde já, ciente, que o não cumprimento do contido nesta alínea, 

acarretará na não emissão, por parte da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal 

Rural do Rio de Janeiro, de nada consta necessário à emissão do diploma de graduação; 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa em seminários de pesquisa e todas as demais realizações previstas 

para o Programa de Formação Científica (Reunião Anual de Iniciação Científica da UFRRJ); 

d) Fazer referência ao CNPq, nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência da bolsa e remeter um 

exemplar à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação; 

e) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, quando for o caso, qualquer alteração de vencimento, 

nomeação para qualquer outro cargo e eventual mudança em sua situação acadêmica. 

 
2- O orientador compromete-se: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de 

Acompanhamento e do Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na Jornada de Iniciação Científica ou 

outros eventos; 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, se caso ocorrer, a necessidade de cancelar a bolsa. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, quando for o caso, qualquer alteração em sua situação 

funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

 

3- A Coordenação do PIBIC poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do bolsista pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da bolsa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações em grau de recurso. 

 

4- O bolsista e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Compromisso em todos os seus itens e 

condições. 

5-   O não cumprimento do item 1b implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica. 

 

6- O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo aluno, pelo período máximo de 

05 anos após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

 

7-   O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da bolsa. 
 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                BOLSISTA 

                                                                        
                                    ____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



    

 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA 

   
TERMO DE COMPROMISSO DE BOLSA DE  

INICIAÇÃO CIENTÍFICA - EDITAL PIBIC – PROPPG - UFRRJ 

 

BOLSISTA: Luiza Helena Pinto Domingues 
 

ORIENTADOR(A): Cedric Stephan Graebin 

 

TÍTULO DO PROJETO: Síntese de compostos heterocidos obtidos a partir de reações multicomponente. 
 

VALOR: R$ 400,00 (Quatrocentos reais) 
 

INÍCIO:  01 de Agosto de 2015                                    TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 

 
 

Pelo presente Termo de Compromisso, a PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, através do Convênio UFRRJ/CNPq, concede a(o) 

aluno(a) acima referido(a) uma bolsa de Iniciação Científica, sob as seguintes condições: 

 

1- O bolsista obriga-se a: 

a) Executar, sob orientação do professor orientador acima mencionado, o projeto de pesquisa que foi submetido 

ao Processo de Seleção através do Comitê Assessor Local e Externo do CNPq; 

b) Encaminhar à Coordenação do PIBIC Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo 

orientador (modelo disponível no NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório 

Final impresso (de 01 a 5 de agosto), ficando, desde já, ciente, que o não cumprimento do contido nesta alínea, 

acarretará na não emissão, por parte da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal 

Rural do Rio de Janeiro, de nada consta necessário à emissão do diploma de graduação; 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa em seminários de pesquisa e todas as demais realizações previstas 

para o Programa de Formação Científica (Reunião Anual de Iniciação Científica da UFRRJ); 

d) Fazer referência ao CNPq, nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência da bolsa e remeter um 

exemplar à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação; 

e) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, quando for o caso, qualquer alteração de vencimento, 

nomeação para qualquer outro cargo e eventual mudança em sua situação acadêmica. 

 
2- O orientador compromete-se: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de 

Acompanhamento e do Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na Jornada de Iniciação Científica ou 

outros eventos; 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, se caso ocorrer, a necessidade de cancelar a bolsa. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, quando for o caso, qualquer alteração em sua situação 

funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

 

3- A Coordenação do PIBIC poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do bolsista pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da bolsa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações em grau de recurso. 

 

4- O bolsista e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Compromisso em todos os seus itens e 

condições. 

5-   O não cumprimento do item 1b implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica. 

 

6- O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo aluno, pelo período máximo de 

05 anos após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

 

7-   O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da bolsa. 
 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                BOLSISTA 

                                                                        
                                    ____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



    

 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA 

   
TERMO DE COMPROMISSO DE BOLSA DE  

INICIAÇÃO CIENTÍFICA - EDITAL PIBIC – PROPPG - UFRRJ 

 

BOLSISTA: Maíra Biajoni Guimarães 
 

ORIENTADOR(A): Wanderson Fernandes de Souza 

 

TÍTULO DO PROJETO: Análise de prevalência e fatores desencadeantes de síndrome de burnout em equipe 

de enfermagem da atenção básica do Município de Volta Redonda. 
 

VALOR: R$ 400,00 (Quatrocentos reais) 
 

INÍCIO:  01 de Agosto de 2015                                    TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 

 
 

Pelo presente Termo de Compromisso, a PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, através do Convênio UFRRJ/CNPq, concede a(o) 

aluno(a) acima referido(a) uma bolsa de Iniciação Científica, sob as seguintes condições: 

 

1- O bolsista obriga-se a: 

a) Executar, sob orientação do professor orientador acima mencionado, o projeto de pesquisa que foi submetido 

ao Processo de Seleção através do Comitê Assessor Local e Externo do CNPq; 

b) Encaminhar à Coordenação do PIBIC Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo 

orientador (modelo disponível no NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório 

Final impresso (de 01 a 5 de agosto), ficando, desde já, ciente, que o não cumprimento do contido nesta alínea, 

acarretará na não emissão, por parte da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal 

Rural do Rio de Janeiro, de nada consta necessário à emissão do diploma de graduação; 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa em seminários de pesquisa e todas as demais realizações previstas 

para o Programa de Formação Científica (Reunião Anual de Iniciação Científica da UFRRJ); 

d) Fazer referência ao CNPq, nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência da bolsa e remeter um 

exemplar à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação; 

e) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, quando for o caso, qualquer alteração de vencimento, 

nomeação para qualquer outro cargo e eventual mudança em sua situação acadêmica. 

 
2- O orientador compromete-se: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de 

Acompanhamento e do Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na Jornada de Iniciação Científica ou 

outros eventos; 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, se caso ocorrer, a necessidade de cancelar a bolsa. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, quando for o caso, qualquer alteração em sua situação 

funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

 

3- A Coordenação do PIBIC poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do bolsista pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da bolsa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações em grau de recurso. 

 

4- O bolsista e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Compromisso em todos os seus itens e 

condições. 

5-   O não cumprimento do item 1b implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica. 

 

6- O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo aluno, pelo período máximo de 

05 anos após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

 

7-   O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da bolsa. 
 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                BOLSISTA 

                                                                        
                                    ____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



    

 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA 

   
TERMO DE COMPROMISSO DE BOLSA DE  

INICIAÇÃO CIENTÍFICA - EDITAL PIBIC – PROPPG - UFRRJ 

 

BOLSISTA: Mariana Gonzalez  Rodrigues 
 

ORIENTADOR(A): Leandro Azevedo Santos 

 

TÍTULO DO PROJETO: Tolerância à seca em plantas de arroz com elevada expressão de citocinina oxidase 

nas raízes.  
 

VALOR: R$ 400,00 (Quatrocentos reais) 
 

INÍCIO:  01 de Agosto de 2015                                    TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 

 
 

Pelo presente Termo de Compromisso, a PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, através do Convênio UFRRJ/CNPq, concede a(o) 

aluno(a) acima referido(a) uma bolsa de Iniciação Científica, sob as seguintes condições: 

 

1- O bolsista obriga-se a: 

a) Executar, sob orientação do professor orientador acima mencionado, o projeto de pesquisa que foi submetido 

ao Processo de Seleção através do Comitê Assessor Local e Externo do CNPq; 

b) Encaminhar à Coordenação do PIBIC Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo 

orientador (modelo disponível no NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório 

Final impresso (de 01 a 5 de agosto), ficando, desde já, ciente, que o não cumprimento do contido nesta alínea, 

acarretará na não emissão, por parte da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal 

Rural do Rio de Janeiro, de nada consta necessário à emissão do diploma de graduação; 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa em seminários de pesquisa e todas as demais realizações previstas 

para o Programa de Formação Científica (Reunião Anual de Iniciação Científica da UFRRJ); 

d) Fazer referência ao CNPq, nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência da bolsa e remeter um 

exemplar à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação; 

e) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, quando for o caso, qualquer alteração de vencimento, 

nomeação para qualquer outro cargo e eventual mudança em sua situação acadêmica. 

 
2- O orientador compromete-se: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de 

Acompanhamento e do Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na Jornada de Iniciação Científica ou 

outros eventos; 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, se caso ocorrer, a necessidade de cancelar a bolsa. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, quando for o caso, qualquer alteração em sua situação 

funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

 

3- A Coordenação do PIBIC poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do bolsista pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da bolsa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações em grau de recurso. 

 

4- O bolsista e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Compromisso em todos os seus itens e 

condições. 

5-   O não cumprimento do item 1b implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica. 

 

6- O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo aluno, pelo período máximo de 

05 anos após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

 

7-   O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da bolsa. 
 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                BOLSISTA 

                                                                        
                                    ____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



    

 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA 

   
TERMO DE COMPROMISSO DE BOLSA DE  

INICIAÇÃO CIENTÍFICA - EDITAL PIBIC – PROPPG - UFRRJ 

 

BOLSISTA: Max Ferreira de Andrade 
 

ORIENTADOR(A): Adivaldo Henrique da Fonseca 

 

TÍTULO DO PROJETO: Diagnóstico sorológico de Borrelia spp. e Rickettsia rickettsii em equinos e 

isolamento dos parasitos  a partir dos carrapatos do município de Resende - RJ. 
 

VALOR: R$ 400,00 (Quatrocentos reais) 
 

INÍCIO:  01 de Agosto de 2015                                    TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 

 
 

Pelo presente Termo de Compromisso, a PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, através do Convênio UFRRJ/CNPq, concede a(o) 

aluno(a) acima referido(a) uma bolsa de Iniciação Científica, sob as seguintes condições: 

 

1- O bolsista obriga-se a: 

a) Executar, sob orientação do professor orientador acima mencionado, o projeto de pesquisa que foi submetido 

ao Processo de Seleção através do Comitê Assessor Local e Externo do CNPq; 

b) Encaminhar à Coordenação do PIBIC Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo 

orientador (modelo disponível no NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório 

Final impresso (de 01 a 5 de agosto), ficando, desde já, ciente, que o não cumprimento do contido nesta alínea, 

acarretará na não emissão, por parte da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal 

Rural do Rio de Janeiro, de nada consta necessário à emissão do diploma de graduação; 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa em seminários de pesquisa e todas as demais realizações previstas 

para o Programa de Formação Científica (Reunião Anual de Iniciação Científica da UFRRJ); 

d) Fazer referência ao CNPq, nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência da bolsa e remeter um 

exemplar à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação; 

e) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, quando for o caso, qualquer alteração de vencimento, 

nomeação para qualquer outro cargo e eventual mudança em sua situação acadêmica. 

 
2- O orientador compromete-se: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de 

Acompanhamento e do Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na Jornada de Iniciação Científica ou 

outros eventos; 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, se caso ocorrer, a necessidade de cancelar a bolsa. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, quando for o caso, qualquer alteração em sua situação 

funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

 

3- A Coordenação do PIBIC poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do bolsista pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da bolsa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações em grau de recurso. 

 

4- O bolsista e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Compromisso em todos os seus itens e 

condições. 

5-   O não cumprimento do item 1b implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica. 

 

6- O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo aluno, pelo período máximo de 

05 anos após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

 

7-   O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da bolsa. 
 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                BOLSISTA 

                                                                        
                                    ____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



    

 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA 

   
TERMO DE COMPROMISSO DE BOLSA DE  

INICIAÇÃO CIENTÍFICA - EDITAL PIBIC – PROPPG - UFRRJ 

 

BOLSISTA: Melania Merlo Ziviani 
 

ORIENTADOR(A): Èrika Flávia Machado Pinheiro 

 

TÍTULO DO PROJETO: Caracterização dos compartimentos da matéria orgânica do solo sob diferentes 

sistemas de produção e colheita da cana-de-açúcar. 
 

VALOR: R$ 400,00 (Quatrocentos reais) 
 

INÍCIO:  01 de Agosto de 2015                                    TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 

 
 

Pelo presente Termo de Compromisso, a PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, através do Convênio UFRRJ/CNPq, concede a(o) 

aluno(a) acima referido(a) uma bolsa de Iniciação Científica, sob as seguintes condições: 

 

1- O bolsista obriga-se a: 

a) Executar, sob orientação do professor orientador acima mencionado, o projeto de pesquisa que foi submetido 

ao Processo de Seleção através do Comitê Assessor Local e Externo do CNPq; 

b) Encaminhar à Coordenação do PIBIC Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo 

orientador (modelo disponível no NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório 

Final impresso (de 01 a 5 de agosto), ficando, desde já, ciente, que o não cumprimento do contido nesta alínea, 

acarretará na não emissão, por parte da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal 

Rural do Rio de Janeiro, de nada consta necessário à emissão do diploma de graduação; 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa em seminários de pesquisa e todas as demais realizações previstas 

para o Programa de Formação Científica (Reunião Anual de Iniciação Científica da UFRRJ); 

d) Fazer referência ao CNPq, nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência da bolsa e remeter um 

exemplar à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação; 

e) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, quando for o caso, qualquer alteração de vencimento, 

nomeação para qualquer outro cargo e eventual mudança em sua situação acadêmica. 

 
2- O orientador compromete-se: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de 

Acompanhamento e do Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na Jornada de Iniciação Científica ou 

outros eventos; 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, se caso ocorrer, a necessidade de cancelar a bolsa. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, quando for o caso, qualquer alteração em sua situação 

funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

 

3- A Coordenação do PIBIC poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do bolsista pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da bolsa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações em grau de recurso. 

 

4- O bolsista e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Compromisso em todos os seus itens e 

condições. 

5-   O não cumprimento do item 1b implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica. 

 

6- O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo aluno, pelo período máximo de 

05 anos após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

 

7-   O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da bolsa. 
 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                BOLSISTA 

                                                                        
                                    ____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



    

 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA 

   
TERMO DE COMPROMISSO DE BOLSA DE  

INICIAÇÃO CIENTÍFICA - EDITAL PIBIC – PROPPG - UFRRJ 

 

BOLSISTA: Nathália Cândido da Silva 
 

ORIENTADOR(A): Breno de Paula Andrade Cruz 

 

TÍTULO DO PROJETO: O impacto da restrição orçamentária no consumo de alimentos hiper-calóricos: 

uma análise a partir do gênero e da renda do indivíduo justificativa e importância. 
 

VALOR: R$ 400,00 (Quatrocentos reais) 
 

INÍCIO:  01 de Agosto de 2015                                    TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 

 
 

Pelo presente Termo de Compromisso, a PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, através do Convênio UFRRJ/CNPq, concede a(o) 

aluno(a) acima referido(a) uma bolsa de Iniciação Científica, sob as seguintes condições: 

 

1- O bolsista obriga-se a: 

a) Executar, sob orientação do professor orientador acima mencionado, o projeto de pesquisa que foi submetido 

ao Processo de Seleção através do Comitê Assessor Local e Externo do CNPq; 

b) Encaminhar à Coordenação do PIBIC Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo 

orientador (modelo disponível no NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório 

Final impresso (de 01 a 5 de agosto), ficando, desde já, ciente, que o não cumprimento do contido nesta alínea, 

acarretará na não emissão, por parte da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal 

Rural do Rio de Janeiro, de nada consta necessário à emissão do diploma de graduação; 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa em seminários de pesquisa e todas as demais realizações previstas 

para o Programa de Formação Científica (Reunião Anual de Iniciação Científica da UFRRJ); 

d) Fazer referência ao CNPq, nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência da bolsa e remeter um 

exemplar à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação; 

e) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, quando for o caso, qualquer alteração de vencimento, 

nomeação para qualquer outro cargo e eventual mudança em sua situação acadêmica. 

 
2- O orientador compromete-se: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de 

Acompanhamento e do Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na Jornada de Iniciação Científica ou 

outros eventos; 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, se caso ocorrer, a necessidade de cancelar a bolsa. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, quando for o caso, qualquer alteração em sua situação 

funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

 

3- A Coordenação do PIBIC poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do bolsista pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da bolsa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações em grau de recurso. 

 

4- O bolsista e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Compromisso em todos os seus itens e 

condições. 

5-   O não cumprimento do item 1b implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica. 

 

6- O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo aluno, pelo período máximo de 

05 anos após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

 

7-   O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da bolsa. 
 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                BOLSISTA 

                                                                        
                                    ____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



    

 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA 

   
TERMO DE COMPROMISSO DE BOLSA DE  

INICIAÇÃO CIENTÍFICA - EDITAL PIBIC – PROPPG - UFRRJ 

 

BOLSISTA: Rafael  Madureira Gomes 
 

ORIENTADOR(A): Liliane Barreira Sanchez 

 

TÍTULO DO PROJETO: Investigando a experiência formativa do PIBID/UFRRJ nas escolas de Seropédica: 

a percepção dos professores supervisores. 
 

VALOR: R$ 400,00 (Quatrocentos reais) 
 

INÍCIO:  01 de Agosto de 2015                                    TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 

 
 

Pelo presente Termo de Compromisso, a PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, através do Convênio UFRRJ/CNPq, concede a(o) 

aluno(a) acima referido(a) uma bolsa de Iniciação Científica, sob as seguintes condições: 

 

1- O bolsista obriga-se a: 

a) Executar, sob orientação do professor orientador acima mencionado, o projeto de pesquisa que foi submetido 

ao Processo de Seleção através do Comitê Assessor Local e Externo do CNPq; 

b) Encaminhar à Coordenação do PIBIC Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo 

orientador (modelo disponível no NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório 

Final impresso (de 01 a 5 de agosto), ficando, desde já, ciente, que o não cumprimento do contido nesta alínea, 

acarretará na não emissão, por parte da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal 

Rural do Rio de Janeiro, de nada consta necessário à emissão do diploma de graduação; 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa em seminários de pesquisa e todas as demais realizações previstas 

para o Programa de Formação Científica (Reunião Anual de Iniciação Científica da UFRRJ); 

d) Fazer referência ao CNPq, nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência da bolsa e remeter um 

exemplar à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação; 

e) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, quando for o caso, qualquer alteração de vencimento, 

nomeação para qualquer outro cargo e eventual mudança em sua situação acadêmica. 

 
2- O orientador compromete-se: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de 

Acompanhamento e do Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na Jornada de Iniciação Científica ou 

outros eventos; 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, se caso ocorrer, a necessidade de cancelar a bolsa. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, quando for o caso, qualquer alteração em sua situação 

funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

 

3- A Coordenação do PIBIC poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do bolsista pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da bolsa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações em grau de recurso. 

 

4- O bolsista e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Compromisso em todos os seus itens e 

condições. 

5-   O não cumprimento do item 1b implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica. 

 

6- O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo aluno, pelo período máximo de 

05 anos após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

 

7-   O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da bolsa. 
 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                BOLSISTA 

                                                                        
                                    ____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



    

 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA 

   
TERMO DE COMPROMISSO DE BOLSA DE  

INICIAÇÃO CIENTÍFICA - EDITAL PIBIC – PROPPG - UFRRJ 

 

BOLSISTA: Raissy Arielly Marques da Silva 
 

ORIENTADOR(A): Ana Maria Dantas Soares 

 

TÍTULO DO PROJETO: Jornal do estudante: Educomunicação socioambiental em ação. 
 

VALOR: R$ 400,00 (Quatrocentos reais) 
 

INÍCIO:  01 de Agosto de 2015                                    TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 

 
 

Pelo presente Termo de Compromisso, a PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, através do Convênio UFRRJ/CNPq, concede a(o) 

aluno(a) acima referido(a) uma bolsa de Iniciação Científica, sob as seguintes condições: 

 

1- O bolsista obriga-se a: 

a) Executar, sob orientação do professor orientador acima mencionado, o projeto de pesquisa que foi submetido 

ao Processo de Seleção através do Comitê Assessor Local e Externo do CNPq; 

b) Encaminhar à Coordenação do PIBIC Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo 

orientador (modelo disponível no NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório 

Final impresso (de 01 a 5 de agosto), ficando, desde já, ciente, que o não cumprimento do contido nesta alínea, 

acarretará na não emissão, por parte da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal 

Rural do Rio de Janeiro, de nada consta necessário à emissão do diploma de graduação; 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa em seminários de pesquisa e todas as demais realizações previstas 

para o Programa de Formação Científica (Reunião Anual de Iniciação Científica da UFRRJ); 

d) Fazer referência ao CNPq, nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência da bolsa e remeter um 

exemplar à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação; 

e) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, quando for o caso, qualquer alteração de vencimento, 

nomeação para qualquer outro cargo e eventual mudança em sua situação acadêmica. 

 
2- O orientador compromete-se: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de 

Acompanhamento e do Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na Jornada de Iniciação Científica ou 

outros eventos; 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, se caso ocorrer, a necessidade de cancelar a bolsa. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, quando for o caso, qualquer alteração em sua situação 

funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

 

3- A Coordenação do PIBIC poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do bolsista pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da bolsa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações em grau de recurso. 

 

4- O bolsista e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Compromisso em todos os seus itens e 

condições. 

5-   O não cumprimento do item 1b implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica. 

 

6- O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo aluno, pelo período máximo de 

05 anos após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

 

7-   O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da bolsa. 
 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                BOLSISTA 

                                                                        
                                    ____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



    

 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA 

   
TERMO DE COMPROMISSO DE BOLSA DE  

INICIAÇÃO CIENTÍFICA - EDITAL PIBIC – PROPPG - UFRRJ 
 

BOLSISTA: Rayane Cristine Pinho de Andrade 
 

ORIENTADOR(A): Beatriz Quiroz Villardi 
 

TÍTULO DO PROJETO: Elaborando pesquisa documental e revisão integrada de literatura para mapear 

competências gerenciais aprendidas na prática de gestores da Pós Graduação em Instituições Federais de 

Educação Superior: Subsídios para capacitação gerencial no contexto do Programa Nacional de Gestão 

Pública e do DL 5707/2006. 
 

VALOR: R$ 400,00 (Quatrocentos reais) 
 

INÍCIO:  01 de Agosto de 2015                                    TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 
 
 

Pelo presente Termo de Compromisso, a PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, através do Convênio UFRRJ/CNPq, concede a(o) 

aluno(a) acima referido(a) uma bolsa de Iniciação Científica, sob as seguintes condições: 

 

1- O bolsista obriga-se a: 

a) Executar, sob orientação do professor orientador acima mencionado, o projeto de pesquisa que foi submetido 

ao Processo de Seleção através do Comitê Assessor Local e Externo do CNPq; 

b) Encaminhar à Coordenação do PIBIC Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo 

orientador (modelo disponível no NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório 

Final impresso (de 01 a 5 de agosto), ficando, desde já, ciente, que o não cumprimento do contido nesta alínea, 

acarretará na não emissão, por parte da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal 

Rural do Rio de Janeiro, de nada consta necessário à emissão do diploma de graduação; 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa em seminários de pesquisa e todas as demais realizações previstas 

para o Programa de Formação Científica (Reunião Anual de Iniciação Científica da UFRRJ); 

d) Fazer referência ao CNPq, nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência da bolsa e remeter um 

exemplar à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação; 

e) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, quando for o caso, qualquer alteração de vencimento, 

nomeação para qualquer outro cargo e eventual mudança em sua situação acadêmica. 

 
2- O orientador compromete-se: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de 

Acompanhamento e do Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na Jornada de Iniciação Científica ou 

outros eventos; 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, se caso ocorrer, a necessidade de cancelar a bolsa. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, quando for o caso, qualquer alteração em sua situação 

funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

 

3- A Coordenação do PIBIC poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do bolsista pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da bolsa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações em grau de recurso. 

 

4- O bolsista e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Compromisso em todos os seus itens e 

condições. 

5-   O não cumprimento do item 1b implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica. 
 

6- O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo aluno, pelo período máximo de 

05 anos após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 
 

7-   O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da bolsa. 
 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                BOLSISTA 

                                                                        
                                    ____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



    

 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA 

   
TERMO DE COMPROMISSO DE BOLSA DE  

INICIAÇÃO CIENTÍFICA - EDITAL PIBIC – PROPPG - UFRRJ 

 

BOLSISTA: Rhudson Victor Vilarinho Silva 
 

ORIENTADOR(A): Ticiana do Nascimento  França 

 

TÍTULO DO PROJETO: Avaliação Histopatológica e Lectino-histoquimica da Neurotoxicose associada à 

ingestão de Ipomoea pes caprae em bovinos. 
 

VALOR: R$ 400,00 (Quatrocentos reais) 
 

INÍCIO:  01 de Agosto de 2015                                    TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 

 
 

Pelo presente Termo de Compromisso, a PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, através do Convênio UFRRJ/CNPq, concede a(o) 

aluno(a) acima referido(a) uma bolsa de Iniciação Científica, sob as seguintes condições: 

 

1- O bolsista obriga-se a: 

a) Executar, sob orientação do professor orientador acima mencionado, o projeto de pesquisa que foi submetido 

ao Processo de Seleção através do Comitê Assessor Local e Externo do CNPq; 

b) Encaminhar à Coordenação do PIBIC Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo 

orientador (modelo disponível no NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório 

Final impresso (de 01 a 5 de agosto), ficando, desde já, ciente, que o não cumprimento do contido nesta alínea, 

acarretará na não emissão, por parte da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal 

Rural do Rio de Janeiro, de nada consta necessário à emissão do diploma de graduação; 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa em seminários de pesquisa e todas as demais realizações previstas 

para o Programa de Formação Científica (Reunião Anual de Iniciação Científica da UFRRJ); 

d) Fazer referência ao CNPq, nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência da bolsa e remeter um 

exemplar à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação; 

e) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, quando for o caso, qualquer alteração de vencimento, 

nomeação para qualquer outro cargo e eventual mudança em sua situação acadêmica. 

 
2- O orientador compromete-se: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de 

Acompanhamento e do Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na Jornada de Iniciação Científica ou 

outros eventos; 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, se caso ocorrer, a necessidade de cancelar a bolsa. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, quando for o caso, qualquer alteração em sua situação 

funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

 

3- A Coordenação do PIBIC poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do bolsista pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da bolsa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações em grau de recurso. 

 

4- O bolsista e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Compromisso em todos os seus itens e 

condições. 

5-   O não cumprimento do item 1b implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica. 

 

6- O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo aluno, pelo período máximo de 

05 anos após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

 

7-   O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da bolsa. 
 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                BOLSISTA 

                                                                        
                                    ____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



    

 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA 

   
TERMO DE COMPROMISSO DE BOLSA DE  

INICIAÇÃO CIENTÍFICA - EDITAL PIBIC – PROPPG - UFRRJ 

 

BOLSISTA: Rhudson Victor Vilarinho Silva 
 

ORIENTADOR(A): Miliane Moreira Soares de Souza 

 

TÍTULO DO PROJETO: “Correlação entre protocolos fenotípicos e moleculares de caracterização de 

Staphylococcus spp. isolados a partir de ambiente de produção leiteira”. 
 

VALOR: R$ 400,00 (Quatrocentos reais) 
 

INÍCIO:  01 de Agosto de 2015                                    TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 

 
 

Pelo presente Termo de Compromisso, a PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, através do Convênio UFRRJ/CNPq, concede a(o) 

aluno(a) acima referido(a) uma bolsa de Iniciação Científica, sob as seguintes condições: 

 

1- O bolsista obriga-se a: 

a) Executar, sob orientação do professor orientador acima mencionado, o projeto de pesquisa que foi submetido 

ao Processo de Seleção através do Comitê Assessor Local e Externo do CNPq; 

b) Encaminhar à Coordenação do PIBIC Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo 

orientador (modelo disponível no NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório 

Final impresso (de 01 a 5 de agosto), ficando, desde já, ciente, que o não cumprimento do contido nesta alínea, 

acarretará na não emissão, por parte da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal 

Rural do Rio de Janeiro, de nada consta necessário à emissão do diploma de graduação; 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa em seminários de pesquisa e todas as demais realizações previstas 

para o Programa de Formação Científica (Reunião Anual de Iniciação Científica da UFRRJ); 

d) Fazer referência ao CNPq, nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência da bolsa e remeter um 

exemplar à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação; 

e) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, quando for o caso, qualquer alteração de vencimento, 

nomeação para qualquer outro cargo e eventual mudança em sua situação acadêmica. 

 
2- O orientador compromete-se: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de 

Acompanhamento e do Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na Jornada de Iniciação Científica ou 

outros eventos; 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, se caso ocorrer, a necessidade de cancelar a bolsa. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, quando for o caso, qualquer alteração em sua situação 

funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

 

3- A Coordenação do PIBIC poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do bolsista pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da bolsa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações em grau de recurso. 

 

4- O bolsista e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Compromisso em todos os seus itens e 

condições. 

5-   O não cumprimento do item 1b implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica. 

 

6- O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo aluno, pelo período máximo de 

05 anos após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

 

7-   O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da bolsa. 
 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                BOLSISTA 

                                                                        
                                    ____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



    

 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA 

   
TERMO DE COMPROMISSO DE BOLSA DE  

INICIAÇÃO CIENTÍFICA - EDITAL PIBIC – PROPPG - UFRRJ 

 

BOLSISTA: Ruth Alison  da Cunha 
 

ORIENTADOR(A): Alexander Martins Vianna 

 

TÍTULO DO PROJETO: Robert Burton, melancolia e religião reformada: estudo de caso sobre “A anatomia 

da melancolia”.                                                                                                                                                
 

VALOR: R$ 400,00 (Quatrocentos reais) 
 

INÍCIO:  01 de Agosto de 2015                                    TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 

 
 

Pelo presente Termo de Compromisso, a PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, através do Convênio UFRRJ/CNPq, concede a(o) 

aluno(a) acima referido(a) uma bolsa de Iniciação Científica, sob as seguintes condições: 

 

1- O bolsista obriga-se a: 

a) Executar, sob orientação do professor orientador acima mencionado, o projeto de pesquisa que foi submetido 

ao Processo de Seleção através do Comitê Assessor Local e Externo do CNPq; 

b) Encaminhar à Coordenação do PIBIC Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo 

orientador (modelo disponível no NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório 

Final impresso (de 01 a 5 de agosto), ficando, desde já, ciente, que o não cumprimento do contido nesta alínea, 

acarretará na não emissão, por parte da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal 

Rural do Rio de Janeiro, de nada consta necessário à emissão do diploma de graduação; 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa em seminários de pesquisa e todas as demais realizações previstas 

para o Programa de Formação Científica (Reunião Anual de Iniciação Científica da UFRRJ); 

d) Fazer referência ao CNPq, nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência da bolsa e remeter um 

exemplar à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação; 

e) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, quando for o caso, qualquer alteração de vencimento, 

nomeação para qualquer outro cargo e eventual mudança em sua situação acadêmica. 

 
2- O orientador compromete-se: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de 

Acompanhamento e do Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na Jornada de Iniciação Científica ou 

outros eventos; 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, se caso ocorrer, a necessidade de cancelar a bolsa. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, quando for o caso, qualquer alteração em sua situação 

funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

 

3- A Coordenação do PIBIC poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do bolsista pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da bolsa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações em grau de recurso. 

 

4- O bolsista e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Compromisso em todos os seus itens e 

condições. 

5-   O não cumprimento do item 1b implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica. 

 

6- O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo aluno, pelo período máximo de 

05 anos após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

 

7-   O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da bolsa. 
 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                BOLSISTA 

                                                                        
                                    ____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



    

 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA 

   
TERMO DE COMPROMISSO DE BOLSA DE  

INICIAÇÃO CIENTÍFICA - EDITAL PIBIC – PROPPG - UFRRJ 

 

BOLSISTA: Sandra Regina Araújo de Almeida 
 

ORIENTADOR(A): Marco Antônio Perruso 

 

TÍTULO DO PROJETO: A educação popular como pensamento social brasileiro: uma iniciação científica. 
 

VALOR: R$ 400,00 (Quatrocentos reais) 
 

INÍCIO:  01 de Agosto de 2015                                    TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 

 
 

Pelo presente Termo de Compromisso, a PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, através do Convênio UFRRJ/CNPq, concede a(o) 

aluno(a) acima referido(a) uma bolsa de Iniciação Científica, sob as seguintes condições: 

 

1- O bolsista obriga-se a: 

a) Executar, sob orientação do professor orientador acima mencionado, o projeto de pesquisa que foi submetido 

ao Processo de Seleção através do Comitê Assessor Local e Externo do CNPq; 

b) Encaminhar à Coordenação do PIBIC Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo 

orientador (modelo disponível no NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório 

Final impresso (de 01 a 5 de agosto), ficando, desde já, ciente, que o não cumprimento do contido nesta alínea, 

acarretará na não emissão, por parte da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal 

Rural do Rio de Janeiro, de nada consta necessário à emissão do diploma de graduação; 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa em seminários de pesquisa e todas as demais realizações previstas 

para o Programa de Formação Científica (Reunião Anual de Iniciação Científica da UFRRJ); 

d) Fazer referência ao CNPq, nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência da bolsa e remeter um 

exemplar à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação; 

e) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, quando for o caso, qualquer alteração de vencimento, 

nomeação para qualquer outro cargo e eventual mudança em sua situação acadêmica. 

 
2- O orientador compromete-se: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de 

Acompanhamento e do Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na Jornada de Iniciação Científica ou 

outros eventos; 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, se caso ocorrer, a necessidade de cancelar a bolsa. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, quando for o caso, qualquer alteração em sua situação 

funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

 

3- A Coordenação do PIBIC poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do bolsista pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da bolsa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações em grau de recurso. 

 

4- O bolsista e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Compromisso em todos os seus itens e 

condições. 

5-   O não cumprimento do item 1b implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica. 

 

6- O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo aluno, pelo período máximo de 

05 anos após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

 

7-   O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da bolsa. 
 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                BOLSISTA 

                                                                        
                                    ____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



    

 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA 

   
TERMO DE COMPROMISSO DE BOLSA DE  

INICIAÇÃO CIENTÍFICA - EDITAL PIBIC – PROPPG - UFRRJ 

 

BOLSISTA: Suely de Melo Dias 
 

ORIENTADOR(A): Heber dos Santos Abreu 

 

TÍTULO DO PROJETO: Desenvolvimento de um sistema de identificação integrado (molecular e 

fotobiométrica da madeira de Anacardium giganteum W. Hancock ex Engl.) 
 

VALOR: R$ 400,00 (Quatrocentos reais) 
 

INÍCIO:  01 de Agosto de 2015                                    TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 

 
 

Pelo presente Termo de Compromisso, a PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, através do Convênio UFRRJ/CNPq, concede a(o) 

aluno(a) acima referido(a) uma bolsa de Iniciação Científica, sob as seguintes condições: 

 

1- O bolsista obriga-se a: 

a) Executar, sob orientação do professor orientador acima mencionado, o projeto de pesquisa que foi submetido 

ao Processo de Seleção através do Comitê Assessor Local e Externo do CNPq; 

b) Encaminhar à Coordenação do PIBIC Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo 

orientador (modelo disponível no NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório 

Final impresso (de 01 a 5 de agosto), ficando, desde já, ciente, que o não cumprimento do contido nesta alínea, 

acarretará na não emissão, por parte da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal 

Rural do Rio de Janeiro, de nada consta necessário à emissão do diploma de graduação; 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa em seminários de pesquisa e todas as demais realizações previstas 

para o Programa de Formação Científica (Reunião Anual de Iniciação Científica da UFRRJ); 

d) Fazer referência ao CNPq, nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência da bolsa e remeter um 

exemplar à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação; 

e) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, quando for o caso, qualquer alteração de vencimento, 

nomeação para qualquer outro cargo e eventual mudança em sua situação acadêmica. 

 
2- O orientador compromete-se: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de 

Acompanhamento e do Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na Jornada de Iniciação Científica ou 

outros eventos; 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, se caso ocorrer, a necessidade de cancelar a bolsa. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, quando for o caso, qualquer alteração em sua situação 

funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

 

3- A Coordenação do PIBIC poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do bolsista pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da bolsa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações em grau de recurso. 

 

4- O bolsista e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Compromisso em todos os seus itens e 

condições. 

5-   O não cumprimento do item 1b implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica. 

 

6- O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo aluno, pelo período máximo de 

05 anos após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

 

7-   O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da bolsa. 
 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                BOLSISTA 

                                                                        
                                    ____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



    

 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA 

   
TERMO DE COMPROMISSO DE BOLSA DE  

INICIAÇÃO CIENTÍFICA - EDITAL PIBIC – PROPPG - UFRRJ 

 

BOLSISTA: Thais da Silva Braga 
 

ORIENTADOR(A): Margareth de Almeida Gonçalves 

 

TÍTULO DO PROJETO: Trajetórias religiosas, práticas, protocolos de escrita religiosa sobre o oriente: a 

Congregação da Índia Oriental da ordem dos eremitas de Santo Agostinho de Portugal (século XVII). 
 

VALOR: R$ 400,00 (Quatrocentos reais) 
 

INÍCIO:  01 de Agosto de 2015                                    TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 

 
 

Pelo presente Termo de Compromisso, a PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, através do Convênio UFRRJ/CNPq, concede a(o) 

aluno(a) acima referido(a) uma bolsa de Iniciação Científica, sob as seguintes condições: 

 

1- O bolsista obriga-se a: 

a) Executar, sob orientação do professor orientador acima mencionado, o projeto de pesquisa que foi submetido 

ao Processo de Seleção através do Comitê Assessor Local e Externo do CNPq; 

b) Encaminhar à Coordenação do PIBIC Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo 

orientador (modelo disponível no NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório 

Final impresso (de 01 a 5 de agosto), ficando, desde já, ciente, que o não cumprimento do contido nesta alínea, 

acarretará na não emissão, por parte da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal 

Rural do Rio de Janeiro, de nada consta necessário à emissão do diploma de graduação; 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa em seminários de pesquisa e todas as demais realizações previstas 

para o Programa de Formação Científica (Reunião Anual de Iniciação Científica da UFRRJ); 

d) Fazer referência ao CNPq, nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência da bolsa e remeter um 

exemplar à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação; 

e) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, quando for o caso, qualquer alteração de vencimento, 

nomeação para qualquer outro cargo e eventual mudança em sua situação acadêmica. 

 
2- O orientador compromete-se: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de 

Acompanhamento e do Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na Jornada de Iniciação Científica ou 

outros eventos; 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, se caso ocorrer, a necessidade de cancelar a bolsa. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, quando for o caso, qualquer alteração em sua situação 

funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

 

3- A Coordenação do PIBIC poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do bolsista pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da bolsa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações em grau de recurso. 

 

4- O bolsista e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Compromisso em todos os seus itens e 

condições. 

5-   O não cumprimento do item 1b implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica. 

 

6- O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo aluno, pelo período máximo de 

05 anos após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

 

7-   O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da bolsa. 
 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                BOLSISTA 

                                                                        
                                    ____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



    

 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA 

   
TERMO DE COMPROMISSO DE BOLSA DE  

INICIAÇÃO CIENTÍFICA - EDITAL PIBIC – PROPPG - UFRRJ 

 

BOLSISTA: Vanessa Gonçalves Coelho 
 

ORIENTADOR(A): Alexandre Miguel do Nascimento 

 

TÍTULO DO PROJETO: Produção de juntas coladas de madeira de reflorestamento, tratadas termicamente, 

e seus respectivos testes físico-mecânicos. 
 

VALOR: R$ 400,00 (Quatrocentos reais) 
 

INÍCIO:  01 de Agosto de 2015                                    TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 

 
 

Pelo presente Termo de Compromisso, a PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, através do Convênio UFRRJ/CNPq, concede a(o) 

aluno(a) acima referido(a) uma bolsa de Iniciação Científica, sob as seguintes condições: 

 

1- O bolsista obriga-se a: 

a) Executar, sob orientação do professor orientador acima mencionado, o projeto de pesquisa que foi submetido 

ao Processo de Seleção através do Comitê Assessor Local e Externo do CNPq; 

b) Encaminhar à Coordenação do PIBIC Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo 

orientador (modelo disponível no NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório 

Final impresso (de 01 a 5 de agosto), ficando, desde já, ciente, que o não cumprimento do contido nesta alínea, 

acarretará na não emissão, por parte da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal 

Rural do Rio de Janeiro, de nada consta necessário à emissão do diploma de graduação; 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa em seminários de pesquisa e todas as demais realizações previstas 

para o Programa de Formação Científica (Reunião Anual de Iniciação Científica da UFRRJ); 

d) Fazer referência ao CNPq, nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência da bolsa e remeter um 

exemplar à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação; 

e) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, quando for o caso, qualquer alteração de vencimento, 

nomeação para qualquer outro cargo e eventual mudança em sua situação acadêmica. 

 
2- O orientador compromete-se: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de 

Acompanhamento e do Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na Jornada de Iniciação Científica ou 

outros eventos; 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, se caso ocorrer, a necessidade de cancelar a bolsa. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, quando for o caso, qualquer alteração em sua situação 

funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

 

3- A Coordenação do PIBIC poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do bolsista pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da bolsa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações em grau de recurso. 

 

4- O bolsista e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Compromisso em todos os seus itens e 

condições. 

5-   O não cumprimento do item 1b implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica. 

 

6- O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo aluno, pelo período máximo de 

05 anos após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

 

7-   O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da bolsa. 
 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                BOLSISTA 

                                                                        
                                    ____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO



    

 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
NÚCLEO DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO DA PESQUISA 

   
TERMO DE COMPROMISSO DE BOLSA DE  

INICIAÇÃO CIENTÍFICA - EDITAL PIBIC – PROPPG - UFRRJ 

 

BOLSISTA: Yan Jobim Tomazoni 
 

ORIENTADOR(A): Pedro Hussak Van Velthen Ramos 

 

TÍTULO DO PROJETO: Juízo estético como juízo político. 
 

VALOR: R$ 400,00 (Quatrocentos reais) 
 

INÍCIO:  01 de Agosto de 2015                                    TÉRMINO:  31 de Julho de 2016 

 
 

Pelo presente Termo de Compromisso, a PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, através do Convênio UFRRJ/CNPq, concede a(o) 

aluno(a) acima referido(a) uma bolsa de Iniciação Científica, sob as seguintes condições: 

 

1- O bolsista obriga-se a: 

a) Executar, sob orientação do professor orientador acima mencionado, o projeto de pesquisa que foi submetido 

ao Processo de Seleção através do Comitê Assessor Local e Externo do CNPq; 

b) Encaminhar à Coordenação do PIBIC Formulário de Acompanhamento preenchido e assinado pelo 

orientador (modelo disponível no NAAP/UFRRJ), no período de 22 a 29 de fevereiro de 2016 e Relatório 

Final impresso (de 01 a 5 de agosto), ficando, desde já, ciente, que o não cumprimento do contido nesta alínea, 

acarretará na não emissão, por parte da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal 

Rural do Rio de Janeiro, de nada consta necessário à emissão do diploma de graduação; 

c) Apresentar os resultados obtidos na pesquisa em seminários de pesquisa e todas as demais realizações previstas 

para o Programa de Formação Científica (Reunião Anual de Iniciação Científica da UFRRJ); 

d) Fazer referência ao CNPq, nos artigos ou trabalhos publicados em conseqüência da bolsa e remeter um 

exemplar à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação; 

e) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, quando for o caso, qualquer alteração de vencimento, 

nomeação para qualquer outro cargo e eventual mudança em sua situação acadêmica. 

 
2- O orientador compromete-se: 

a) Orientar o estudante nas diferentes fases do trabalho científico, bem como na entrega do Formulário de 

Acompanhamento e do Relatório Final e na apresentação dos trabalhos na Jornada de Iniciação Científica ou 

outros eventos; 

b) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, se caso ocorrer, a necessidade de cancelar a bolsa. 

c) Comunicar imediatamente à Coordenação do PIBIC, quando for o caso, qualquer alteração em sua situação 

funcional (afastamentos, aposentadorias e outros). 

 

3- A Coordenação do PIBIC poderá a qualquer tempo, com base na avaliação do bolsista pelo orientador, propor o 

cancelamento ou suspensão da bolsa. O Comitê Assessor Local poderá apreciar as solicitações em grau de recurso. 

 

4- O bolsista e o orientador se comprometem a cumprir o presente Termo de Compromisso em todos os seus itens e 

condições. 

5-   O não cumprimento do item 1b implica na não concessão do Certificado de Iniciação Científica. 

 

6- O Certificado de Iniciação Científica ficará disponível no NAAP para retirada pelo aluno, pelo período máximo de 

05 anos após a conclusão da orientação. Findo este prazo, eles serão automaticamente descartados. 

 

7-   O não cumprimento de algum dos itens acima poderá acarretar o cancelamento sumário da bolsa. 
 

 

_________________________________                                  ____________________________________ 

ORIENTADOR                                                                                BOLSISTA 

                                                                        
                                    ____________________________________________________ 

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
 


