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         TERMO DE ADESÃO VOLUNTÁRIA AO 

        PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

PIC 

Nº ________/16 

 

A Coordenação Acadêmica da Faculdade Teológica Batista de São Paulo, sediada na 

Rua João Ramalho, 466, Perdizes, São Paulo, SP, doravante denominada FTBSP por 

meio deste termo a adesão do (a) aluno (a) 

______________________________________________________________________ 

RG: ___________________________ CPF:___________________________ 

Tel.:___________________________ Curso: _________________________ 

E-mail:_________________________________________________________ 

a realizar atividades de iniciação científica pertinentes aos cursos desta instituição, que se 

regerão pela Cláusula e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA ÚNICA: Fica compromissada entre as partes a seguinte condição básica de 

realização do Projeto de Iniciação Científica: 

 

A. Do Professor Orientador 

 Ser pesquisador com titulação de doutor, mestre ou especialista. 

 Cabe ao orientador escolher, indicar e orientar metodologicamente o aluno com perfil e 

desempenho acadêmico compatíveis com as atividades previstas observando 

princípios éticos. 

 O orientador poderá, com justificativa, solicitar a exclusão de um aluno da pesquisa 

iniciada. O aluno excluído não terá direito a certificado nem mesmo divulgação de seu 

trabalho. 

 O pesquisador deverá incluir o nome do aluno nas publicações e nos trabalhos 

apresentados em congressos e seminários, cujos resultados tiveram a participação 

efetiva do mesmo. 
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 É vedado ao orientador repassar a outro docente a orientação de seu(s) aluno(s). Em 

casos de impedimento eventual do orientador, o projeto de pesquisa é considerado 

encerrado. 

 

B. Do Aluno Voluntário 

 Estar regularmente matriculado em curso de graduação e pós graduação lato sensu. 

 Ter pelo menos 5 horas semanais para dedicar-se às atividades acadêmicas e de 

pesquisa. 

 Apresentar cronograma das atividades de pesquisa, e fazer cumprir este cronograma. 

 Apresentar sua produção, sob a forma de pôster (bacharel) ou comunicação oral (pós 

graduação lato sensu) na Jornada Científica. 

 

O aluno voluntário e professor orientador manifestam sua integral e incondicional 

concordância com a adesão que ora é feita, comprometendo-se a cumprir fielmente o 

presente Termo. E, por estarem de comum acordo com as condições deste Termo de 

Concessão, as partes o assinam. O aluno fica encarregado de o entregar à Coordenação 

acadêmica. 

 

São Paulo, _____ de __________ de 20____. 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
Aluno voluntário 

 
 
 
 

_____________________________ 
Orientador do projeto 

 
 
 
 

_____________________________ 
Coordenação Acadêmica  


