
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis
Coordenadoria de Atividades Desportivas
Bolsa de Incentivo ao Desporto 2022

     UFC

TERMO DE COMPROMISSO

Eu,________________________________________________,  matrícula_______________
declaro perante a Universidade Federal do Ceará, conhecer as condições para receber a
Bolsa de Incentivo ao Desporto 2022 na Modalidade de Rendimento Desportivo, descritas
a seguir:

1. Que a bolsa com a qual estou sendo beneficiado tem como objetivo incentivar os(as)
estudantes de graduação a incrementarem seu desempenho desportivo e acadêmico, medi-
ante atuação em atividades relativas ao desporto.

2. Que os requisitos iniciais são:
a) Estar regularmente matriculado(a) em pelo menos 12 créditos e frequentando um dos

cursos presenciais de graduação da UFC
b) Caso tenha sido bolsista em 2021, apresentar certificado de participação nos encon-

tros universitários;
c) Dispor de horários para participar de treinamentos e competições da seleção da UFC

na respectiva modalidade em que concorreu à Bolsa, e, em caso de a modalidade
não possuir treinamento ofertado pela UFC, participar de outras atividades designa-
das pela CAD;

d) Não possuir no período de vigência desta Bolsa, qualquer tipo ou fonte de financia-
mento na UFC bem como qualquer outra bolsa instituída por órgão municipal, estadu-
al ou federal.

3. Que o meu desempenho será acompanhado e analisado a partir:
 Do formulário de frequência a ser encaminhado à CAD/PRAE entre os dias 10 e 15

de cada mês, pelo bolsista, comprovando assiduidade de 100% nos treinamentos
da seleção da UFC na respectiva modalidade em que concorreu à bolsa. Em caso
de a modalidade não ter treinamento de equipe na UFC, realizar treinamento desig-
nado pela CAD;

 Participar  dos eventos  desportivos  internos,  estaduais,  nacionais  e internacionais
apoiados pela PRAE, representando a UFC;

 DE PERFORMANCE ESPORTIVA COMPATÍVEL COM O BOM DESEMPENHO DA
MODALIDADE, DE ACORDO COM AVALIAÇÃO DA CAD. 

Fortaleza, ____ de ________________ de 2022.

_______________________________________
ASSINATURA DO BOLSISTA



Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis
Coordenadoria de Atividades Desportivas
Bolsa de Incentivo ao Desporto 2022

     UFC

TERMO DE COMPROMISSO

Eu,___________________________________________________,matrícula_____________
declaro perante a Universidade Federal do Ceará, conhecer as condições para receber a
Bolsa de Incentivo ao Desporto 2022 na Modalidade de Assessoria Desportiva, descritas a
seguir:

1. Que a bolsa com a qual estou sendo beneficiado tem como objetivo incentivar as(os)
estudantes de graduação a incrementarem seu desempenho desportivo e acadêmico, medi-
ante atuação em atividades relativas ao desporto.

2. Que os requisitos iniciais são:
a) Estar regularmente matriculada(o) em pelo menos 12 créditos e frequentando um dos

cursos de graduação presenciais da UFC; 
b) Caso tenha sido bolsista em 2021, apresentar certificado de participação nos encon-

tros universitários;
c) Dispor de 12 horas para assessorar técnicos, fisioterapeutas e gestores na respectiva

modalidade ou área em que concorreu à bolsa, e de acordo com atividades eventuais
de interesse da CAD;

d) Não possuir no período de vigência desta Bolsa, qualquer tipo ou fonte de financia-
mento na UFC bem como qualquer outra bolsa instituída por órgão municipais, esta-
duais ou federais.

3. Que o meu desempenho será acompanhado e analisado a partir:
 Do Relatório Mensal de Atividades a ser encaminhado à CAD entre os dias 10 e 15

de cada mês, pelo bolsista, comprovando o acompanhamento das atividades desig-
nadas pela CAD.

 DA PRESENÇA EM TODOS OS TREINOS, COMPETIÇÕES, REUNIÕES E EVEN-
TOS, QUE A CAD ESTABELECER.  

Fortaleza, ____ de _______________ de 2022.

______________________________________
ASSINATURA DO BOLSISTA



Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis
Coordenadoria de Atividades Desportivas
Bolsa de Incentivo ao Desporto 2022

     UFC

TERMO DE COMPROMISSO

Eu,__________________________________________________,  matrícula_____________
declaro perante a Universidade Federal do Ceará, conhecer as condições para receber a
Bolsa de Incentivo ao Desporto 2022 na Modalidade de  Gestão de Atlética,  descritas a
seguir:

1. Que a bolsa com a qual estou sendo beneficiado tem como objetivo incentivar os(as)
estudantes de graduação a incrementarem seu desempenho desportivo e acadêmico, medi-
ante atuação em atividades relativas ao desporto.

2. Que os requisitos iniciais são:
a) Estar regularmente matriculada(o) em pelo menos 12 créditos e frequentando um dos

cursos de graduação presenciais da UFC;
b) Ser representante legal da Atlética da Unidade Acadêmica a qual pertence;
c) A Atlética e Diretoria estar juridicamente reconhecida e registrada em cartório;
d) Estar regularmente matriculado(a) e frequentando um dos cursos presenciais de gra-

duação da UFC;
e) Dispor de 12 horas semanais para se dedicar às atividades de gestão relativas ao

desenvolvimento do desporto discente de sua Unidade Acadêmica e(ou) outras ativi-
dades designadas pela CAD.

f) Não possuir no período de vigência desta Bolsa, qualquer tipo ou fonte de financia-
mento na UFC bem como qualquer outra bolsa instituída por órgão municipais, esta-
duais ou federais;

3. Que o meu desempenho será acompanhado e analisado a partir:
 Da entrega do Relatório Mensal de Atividades a ser encaminhado à CAD entre os

dias 10 e 15 de cada mês, pelo bolsista, comprovando o exercício das 12 horas se-
manais dedicadas às atividades da Bolsa.

 DA REALIZAÇÃO E(OU) APOIO DE EVENTO(S) ESPORTIVO POR SEMESTRE
LETIVO.

 DA PARTICIPAÇÃO DA ATLÉTICA EM TODAS ÀS REUNIÕES CONVOCADAS
PELA CAD.

Fortaleza, ____ de ____________________ de 2022.

_______________________________________
ASSINATURA DO BOLSISTA


