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FLUXO CONTÍNUO PARA INSTITUCIONALIZAÇÃO DE PROJETOS DE

PESQUISA

 
ANEXO I

 
TERMO DE COMPROMISSO DO MEMBRO DA EQUIPE

 
 

Eu, (nome completo), RG nº (número e órgão expedidor) e CPF nº (número),
lotado no (unidade de lotação), d o (instituição de lotação), membro do
projeto de pesquisa intitulado (título do projeto), sob a responsabilidade do
pesquisador (nome do pesquisador/coordenador), assumo o seguinte
compromisso:
1. seguir as determinações do pesquisador/coordenador no que
tange ao cumprimento das atividades consignadas no cronograma de
trabalho (metas/objetivos específicos);
2. incluir o nome do coordenador e citá-lo nas
publicações/comunicações provenientes do projeto submetido ao IFTO;
3. manter currículo atualizado na base de dados da Plataforma
Lattes do CNPq; 
4. prestar esclarecimentos sobre o desenvolvimento dos trabalhos
de pesquisa quando solicitado, a qualquer tempo, pelo setor responsável pela
pesquisa da unidade onde o projeto está vinculado e/ou pela PROPI; 
5. zelar pelos aspectos éticos e de proteção intelectual do projeto;
6. cumprir todas as obrigações contidas neste instrumento, sob
pena de ser impossibilitado de participar de novos editais de pesquisa do
IFTO até a regularização das pendências; e
7. resguardar o sigilo das informações e produtos passíveis de
proteção intelectual.

 
___________________, ____ de _________________ de ______.

 
 

_________________________________________________
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Assinatura

 

Documento assinado eletronicamente por Antonio da Luz Júnior,
Reitor, em 13/09/2022, às 16:41, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ifto.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando
o código verificador 1739536 e o código CRC A13E810C.
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