










 

 

 

ANEXO I 

DISTRIBUIÇÃO DAS QUOTAS DE BOLSA 

 
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA PIBIC 

 

INSTITUIÇÕES CONTEMPLADAS SIGLA 
QUOTA 

CONCEDIDA 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária EMBRAPA 05 

Centro de Ensino Superior de Maceió CESMAC 15 

Centro Universitário Tiradentes UNIT 15 

Instituto Federal de Alagoas IFAL 20 

Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas UNCISAL 54 

Universidade Estadual de Alagoas UNEAL 80 

Universidade Federal de Alagoas UFAL 151 

 
 

 
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO TECNOLÓGICA PIBIT 

INSTITUIÇÕES CONTEMPLADAS SIGLA 
QUOTA 

CONCEDIDA 

Universidade Estadual de Alagoas UNEAL 12 

Universidade Federal de Alagoas UFAL 15 



 

 

 

ANEXO II 
FORMULÁRIO DE CADASTRO DE BOLSISTA 

 
 INFORMAÇÕES PESSOAIS  

Nome completo: 
 

Data de nascimento: / / CPF: 
 

RG: 
 

Gênero: 
 

Estado Civil: 
 

Naturalidade: 
 

 
Filiação: 

 

Endereço: 
 

Bairro: 
 

Cidade: 
 

Estado: 
 

CEP: 
 

E-mail pessoal: 
 

E-mail institucional: 
 

Telefone: ( ) Celular: ( ) 

Link do Curriculum Lattes: 
 

 

INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL 

Instituição de vínculo: 
 

 
Nível de 
formação 

 
Ensino Médio 

 
Graduação em andamento 

 
Graduação 

 
Pós-graduação – Nível: 

Ano de formação: 
 

Instituição de formação: 
 

Modalidade de bolsa: 
 

Título do projeto: 
 

Orientador(a): 
 

Área do projeto: 
 

 

DECLARAÇÃO 

• As informações aqui prestadas e as constantes em meu Currículo Lattes, para fins de solicitação de 
concessão de bolsa, foram por mim revisadas e estão corretas. 

• Estou ciente de que as informações incorretas aqui prestadas poderão prejudicar a análise e eventual 
concessão desta solicitação. 

Local/Data: Assinatura: 



 

 

 

ANEXO III 

TERMO DE COMPROMISSO DE BOLSA 
 

Eu,    , portador(a) do CPF   , e 

indicado para desenvolver atividades  no projeto de pesquisa 

    , 

orientado(a) pelo(a) professor(a) 

  , comprometo-me, 

como bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas – FAPEAL, na modalidade Iniciação 

  , a assumir, em caráter irrevogável, os compromissos e obrigações que se seguem: 

 
1) Estar matriculado num curso de graduação ofertado pela (sigla da Instituição), durante o 
período de vigência da bolsa; 
2) Assegurar junto à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas e à Instituição que possuo vínculo que 
meus dados preenchidos no Formulário de Bolsista estão atualizados; 
3) Dedicar-me às atividades da pesquisa; 
4) Apresentar relatórios de atividades, quando solicitados; 
5) Não possuir vínculo empregatício durante o período de vigência da bolsa; 
6) Não acumular a percepção da bolsa com qualquer modalidade de auxílio ou bolsa de outro programa da FAPEAL, 
ou de outra agência de fomento pública nacional, nem estágio remunerado; 
7) Comprometo-me a fazer referência ao apoio financeiro da FAPEAL em todas as produções elaboradas, 
participações em entrevistas e eventos de uma forma geral; 
8) Devolver à FAPEAL qualquer importância recebida indevidamente, conforme estabelecido na Resolução de 
Bolsas PIBIC/PIBIT vigente. 

 
Ao firmar o presente compromisso, declaro estar ciente de que a inobservância aos itens acima poderá acarretar a 

suspensão dos benefícios concedidos e a obrigação de restituir à FAPEAL toda a importância recebida, mediante 

providências legais cabíveis. 

 
 

 

Assinatura do(a) estudante 

 

 
Eu, , portadora do CPF  , docente da 

   (sigla da Instituição), atesto que o(a) estudante 

     foi selecionado para desenvolver as

 atividades do projeto  de pesquisa 

  , por mim 

orientado, e comprometo-me a comunicar a Instituição eventuais problemas que venham ocorrer durante a vigência da 

bolsa, assim como acompanhar as atividades de pesquisa desenvolvida pelo bolsista. 

 
 

 

Assinatura do orientador(a) 

 


