TERMO DE COMPROMISSO PARA CONCESSÃO DE BOLSA TA (TEACHING ASSISTANT)
Nome do candidato:
Curso:

CDAE

CDAPG

Bolsa TA

Confirmo a minha inscrição para o processo seletivo exclusivo de bolsa TA da FGV EAESP. A inscrição pressupõe o
conhecimento e a minha aceitação do critério de seleção, que são:
a) ser aprovado no processo seletivo regular do Curso de Doutorado Acadêmico em Administração de Empresas ou em
Administração Pública e Governo da FGV EAESP, ingresso em 2023; e
b) apresentar resultado do teste GMAT ou GRE, válidos.
A bolsa consiste na remuneração no valor de até R$5.000,00 mensal pelo período de 2,5 anos. Após esse período, o
bolsista poderá assinar um contrato temporário com a FGV EAESP com duração de 1 (um) ano para exercer atividades de
docência prioritariamente em disciplinas dos cursos de Graduação.
Mediante aprovação no processo COMPROMETO-ME a respeitar as seguintes cláusulas
I - Atender a todas as Normas Aplicáveis ao Curso de Doutorado Acadêmico da FGV EAESP;
II - Ter dedicação integral e exclusiva ao curso pelo período de recebimento da bolsa;
III - Residir na cidade de São Paulo durante o período de vigência da bolsa TA, salvo em casos autorizados pela Coordenação de
Pós-Graduação
IV - Ter disponibilidade para participar de atividades propostas pela FGV EAESP em um limite de horas semanais que não
comprometa suas atividades no doutorado;
V - Ter disponibilidade para viagens nacionais e internacionais oriundas de atividades propostas pela FGV EAESP;
VI - Ter um destacado desempenho acadêmico nas disciplinas cursadas, atendendo todos os prazos, com a apresentação da
proposta e da defesa da tese bem-sucedidas.
VII - Entregar relatório referente às atividades desenvolvidas no ano conforme prazo estabelecido pela Coordenação de PósGraduação. As atividades deverão ser avaliadas quanto ao desempenho das disciplinas cursadas, do potencial de pesquisa e
publicação e da prestação de serviços à escola. Tais atividades serão classificadas com os conceitos de insuficiente, adequada,
muito boa e excelente. O TA deverá receber, no mínimo, 2 conceitos muito bom e 1 adequado;
VIII - Espera-se que o doutorando complete o doutorado em 42 meses e exige-se que o prazo final para titulação não exceda a
48 meses;
IX - Protocolar a proposta da tese dentro do prazo estabelecido nas Normas Aplicáveis ao Curso de Doutorado Acadêmico da
FGV EAESP;
X - Entregar, em data estabelecida pela Coordenação do Programa, cópia da declaração do IRPF do exercício do ano anterior ou
documento equivalente que comprove a inexistência de atividade profissional remunerada;
XI - Manter o currículo na plataforma LATTES semestralmente atualizado. (http://lattes.cnpq.br/);
XII - Registrar-se no ORCiD (Open Researcher and Contributor ID) (https://orcid.org/) e no Google Acadêmico
(https://scholar.google.com.br/);
XIII - A tese produzida e apresentada pelo doutorando deverá, obrigatoriamente, fazer referência ao apoio recebido pela FGV
EAESP;
XIV - Não acumular a bolsa TA com qualquer modalidade de auxílio ou bolsa oferecida pela FGV EAESP ou por outras Instituições,
nem prestar quaisquer outros serviços à FGV EAESP ou à outra Instituição, remunerados ou não, exceto para casos
expressamente autorizados pela Coordenação da Pós-Graduação; e
XV - Assumir a obrigação de restituir todos os recursos recebidos na hipótese de interrupção do estudo, salvo se motivada por
doença grave ou força maior devidamente comprovada.
A inobservância das cláusulas citadas acima, e/ou a prática de qualquer fraude pelo(a) beneficiário(a), implicará(ão) no
cancelamento da bolsa TA, com a restituição integral e imediata dos recursos, de acordo com os índices previstos em lei
competente, acarretando, ainda, a impossibilidade de receber benefícios, pela FGV EAESP, pelo período de até cinco anos,
contados do conhecimento do fato.

São Paulo, ___ de _________________ de 20__.

__________________________________
Assinatura do(a) candidato(a)

