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Anexo A 

MARINHA DO BRASIL 

ESCOLA DE GUERRA NAVAL 
 

Provimento de Bolsas de Estudo para Discentes do Programa 

de Pós-Graduação em Estudos Marítimos 
 

TERMO DE COMPROMISSO 
 

 

Eu,_________________________________, discente do PPGEM declaro estar ciente 

dos termos do Convênio nº______________, firmado entre a ________________________ e a 

Escola de Guerra Naval, que me propiciam a oportunidade de receber bolsa, sem adquirir qualquer 

vínculo empregatício com a Marinha do Brasil, com jornada mínima de seis (6) horas semanais 

para desenvolvimento de atividades em benefício do Programa. As atividades acadêmicas, visitas 

e pesquisas efetuadas pelo discente, que constem da grade curricular, não estarão incluídas nessa 

carga horária. Perceberei bolsa de retribuição mensal no valor de R$ ______________(reais). 

Declaro que, na condição de bolsista, devo atender às seguintes obrigações: 

1. Apresentar ao supervisor, quando solicitado, relatório sobre o desenvolvimento das 

tarefas que me forem atribuídas; 

2. Atingir aproveitamento e rendimentos compatíveis com a natureza da bolsa, o que será 

observado em avaliação semestral, e 

3. Cumprir a jornada de quatro horas semanais, distribuídas no horário regular de 

expediente da Marinha do Brasil. 

Declaro, ainda, pelo presente documento, estar ciente de que poderá ocorrer a interrupção 

do pagamento da bolsa em razão de: 

a) término do período de vigência da mesma, que é de _____________ a ___________ 

b) meu pedido; 

c) interesse e conveniência da Administração, inclusive se comprovado rendimento 

insatisfatório; 

d) trancamento de matrícula; 

e) conclusão do curso; 

f) frequência insuficiente; 

g) reprovação; e 

h) descumprimento de obrigações decorrentes do presente Termo de Compromisso e/ou 

do Termo de Compromisso de Manutenção de Sigilo. 

 

Rio de Janeiro, ___ de ____________ de 20 ____. 
 

 

___________________________________ 

Bolsista 
 

 

______________________________________        _________________________________ 

    Assinatura do Secretário-Executivo da SPP       Assinatura do Coordenador do PPGEM 

                     (nome/posto/cargo)                                                (nome/posto/cargo) 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Modelo aprovado: 
 

SERGIO FERNANDO DE AMARAL CHAVES JUNIOR 

             Contra-Almirante 

                     Diretor 

CARLOS ADAIR LOURENÇO DE FREITAS 

             Capitão-Tenente (AA) 

                     Assistente 

AUTENTICADO DIGITALMENTE 


