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TERMO DE COMPROMISSO DO ALUNO/Unimontes 

 

Considerando a Portaria Normativa MEC n.º 17, de 28/12/2009, que dispõe sobre o mestrado 

profissional no âmbito da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), a 

Portaria MEC n.º 289, de 21/3/2011, que trata da concessão de bolsas de formação para professores 

da rede pública matriculados em cursos de Mestrado Profissional, a Portaria Conjunta n.º 01 

Capes/CNPq, de 12/12/2007, que determina sobre o acúmulo de bolsas,  e os regimentos e 

regulamentos do Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional em Letras, declaro, para os 

devidos fins, que eu, 

_______________________________________________________________________________, 

nacionalidade_____________________, profissão_____________________________________, 

endereço___________________________________________________________________, CPF 

_______________________________, aluno(a) devidamente matriculado(a) no Programa de Pós-

Graduação Mestrado Profissional em Letras, sob a matrícula ________________________, da 

Universidade Estadual de Montes Claros, tenho ciência das obrigações inerentes à qualidade de aluno 

e/ou bolsista Capes do Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional em Letras da Unimontes, 

nesse sentido, COMPROMETO-ME a respeitar as cláusulas abaixo mencionadas.  

 

CLÁUSULAS: 

 

O aluno compromete-se a: 

 

1- Atender ao disposto pela Portaria Ministerial MEC n.º 17, de 28/12/2009, e regimentos e 

regulamentos do Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional em Letras; 

2- Comprovar desempenho acadêmico satisfatório: conceito A (Excelente = 90 a 100 pontos), B 

(Ótimo = 80 a 89 pontos) ou C (Bom = 70 a 79 pontos) em todas as disciplinas do programa, 

exceto no caso dos bolsistas; 

3- Cumprir os prazos exigidos pelo Programa; 

4- Providenciar aprovação do projeto de pesquisa na Plataforma Brasil (Comitê de Ética em 

Pesquisa), de acordo com a necessidade, além de apresentar número do processo, no texto de 

qualificação e dissertação, e cópia do parecer consubstanciado; 

5- Participar de eventos acadêmico-científicos promovidos pelo ProfLetras da Unimontes; 

6- Participar, durante o curso, de pelo menos dois eventos acadêmico-científicos (da área), não 

promovidos pelo ProfLetras; 

7- Promover, no decorrer do curso, sob a orientação e supervisão do orientador, pelo menos um 

evento acadêmico-científico (oficina, palestra, minicurso etc.), na escola campo de atuação ou 

na Unimontes; 

8- Publicar um artigo científico em revista científica ou resumo em anais de evento, durante o 

curso; 

9- Caso o item 8) não seja cumprido, o aluno deve, em sua substituição, apresentar, no protocolo 

de entrega da versão final da dissertação, após defesa, artigo da dissertação para possível 

publicação, a fim de obter homologação de sua dissertação pelo Colegiado do Programa; 

10- Entregar, no ato de renovação de matrícula, em data determinada no calendário do Programa, 

relatório de atividades desenvolvidas no curso assinado pelo orientador com cópia do 

currículo lattes atualizado e declaração do(a) diretor(a) da escola a que está vinculado(a), 

assinada e carimbada por ele(a), contendo as  informações de  que está professor(a) de Língua 

Portuguesa do Ensino Fundamental (em um ou mais de um 1º ao 9º ano do Ensino 

Fundamental) em escola da Rede Pública de Ensino do Brasil, regularmente admitido(a) e 

pertencente ao quadro permanente (efetivo e estágio probatório cumprido) de servidores, 
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assim como se encontra em efetivo exercício em sala de aula de Língua Portuguesa no Ensino 

Fundamental, ou em licença da sala de aula de Língua Portuguesa no Ensino Fundamental, 

para cursar o mestrado, para atualização  de dados. 
 

Os critérios dispostos nos itens 5, 6, 7 e 8 devem ser comprovados mediante cópia no ato de 

depósito do texto de dissertação para defesa, a fim de obter homologação de sua defesa pelo 

Colegiado do Programa. 

 

No caso de aluno bolsista, além das cláusulas acima, compromete-se, ainda, a: 

 

 

11- Atender ao disposto pela Portaria Ministerial MEC n.º 289, de 21/3/2011, e pela Portaria 

Conjunta n.º 01 Capes/CNPq, de 12/12/2007; 

12- Não possuir qualquer relação de trabalho com a promotora do programa de pós-graduação; 

13- Comprovar desempenho acadêmico satisfatório: conceito A (Excelente = 90 a 100 pontos) ou 

B (Ótimo = 80 a 89 pontos) em todas as disciplinas do programa e aprovação em exame de 

qualificação. 
 

 

A inobservância das cláusulas citadas acarreta sanções previstas nas normas supracitadas. 

No caso dos bolsistas, o não cumprimento das cláusulas e/ou a prática de qualquer fraude 

implicará(ão), também, no cancelamento da bolsa, com a restituição integral e imediata dos recursos, 

de acordo com os índices previstos em lei competente, acarretando, ainda, a impossibilidade de 

receber benefícios por parte da Capes, pelo período de cinco anos, contados do conhecimento do fato. 

Lembramos que essas cláusulas são condições para que o programa atinja sua meta e receba 

conceito suficiente no processo de avaliação pela Capes. Constituem, ainda, garantia de continuidade 

de bolsa para os mestrandos beneficiados.  

 

 

______________________, _______ de _______________ de 201___. 

 

 

________________________________________________ 

Assinatura do aluno 

 

 

 

 

________________________________________________ 

Liliane Pereira Barbosa 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional em Letras  


