
 

  

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PRÓ REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS 

COORDENAÇÃO DE ESPORTE E LAZER 

CENTRO DE ESPORTE CAMPUS SAMAMBAIA 

TERMO DE RESPONSABILIDADE DO BOLSISTA 

 

IDENTIFICAÇÃO 
Nome Completo: 

Matrícula: Modalidade da Bolsa: (  ) EXTENSÃO   (  )PESQUISA                         

Identidade: CPF: 

Tel.: Celular: 

E-mail:  

Endereço: 

DADOS BANCÁRIOS: 

 Banco:  Nº Agência: Nº Conta Corrente: 

 

DADOS DO PROJETO VINCULADO (APENAS DO PRINCIPAL) 
Título e código do projeto: 

Coordenador setorial responsável: Contato: 

Coordenador geral do espaço: Contato: 

Resumo das atividades do projeto: 

 

 

 

 

 

 

VIGÊNCIA DA BOLSA 
Início:  Término:  

DADOS DA INSTITUIÇÃO 
Instituição: Universidade Federal de Goiás – Coordenação de Esporte e Lazer 

Endereço: Rua R. 23 – Chácaras Califórnia, Goiânia – Goiás.  CEP:74690-470 

Telefone: (62) 3521 – 1526 E-mail: ufgcecas@gmail.com 

 

CONDIÇÕES GERAIS 
1. Compromete-se ainda o bolsista a: 

a. Ao aceitar a concessão, que ora lhe é feita, intervir e atuar com pontualidade, responsabilidade e 

dedicação, às atividades pertinentes à bolsa concedida. 

b. Desempenhar as atividades previstas nos respectivos projetos de extensão aos quais estiver vinculado sem 

permitir qualquer desvio de conduta ou procedimentos que representem quaisquer tipos de vantagens para 

si ou terceiros como: reserva de espaços da UFG, empréstimo de materiais, uso inadequado de espaço, 

divulgação de documentos ou informações de forma antecipada ao público e demais ações ou condutas 

que a coordenação julgar inadequada para a função exercida. 

c. Apresentar rendimento acadêmico satisfatório e não abandonar ou trancar disciplinas sem a devida 

justificativa ou com o objetivo de prolongar o período de vínculo com a Coordenação de Esporte e Lazer; 



d. O bolsista poderá possuir vínculo empregatício e receber salário ou remuneração desde que não 

comprometa a execução das atividades desempenhadas que são de sua responsabilidade. 

e. Não se afastar sem aviso prévio para participação de atividades de pesquisa em campo, participação em 

evento científico, estágio de pesquisa, eventos esportivos ou motivos particulares. 

f. Registrar em formulários próprios ou no sistema interno de controle os dados dos usuários e participantes 

em geral das atividades em que estiver como bolsista responsável. 

g. Participar obrigatoriamente, dos eventos promovidos pela Coordenação de Esporte e Lazer. 

h. Não acumular qualquer outro tipo de bolsa da Assistência Estudantil da Pro reitoria de Assuntos 

Estudantis da UFG. 

i. Zelar pelo patrimônio público (equipamentos, materiais permanentes/de consumo e instalações); 

relatando qualquer tipo de dano ou avaria bem como o responsável pela mesma. 

j. Devolver a UFG, em valores atualizados, a(s) bolsa(s) recebidas indevidamente, caso os requisitos e 

compromissos estabelecidos acima não sejam cumpridos. 

 

 

 

ACEITE E CONCORDÂNCIA. 

 

DATA: 

 

ASSINATURA DO BOLSISTA: 

 

 

RESPONSÁVEL - CEL/UFG 

 

ASSINATURA E CARIMBO: 

 


