
TERMO DE ADESÃO

EDITAL DE SELEÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS/DeDH UNICAMP

Edital DeDH nº 01/2022 - PROGRAMA SANTANDER DE APOIO A POLÍTICAS DE INCLUSÃO E
DIVERSIDADE

Eu,_____________________________________________, RA nº ___________ CPF nº __________________

Declaro estar ciente e de acordo com o presente Termo de Adesão.

Cláusula 1ª O(A) aluno(a) receberá da Instituição de Ensino, a título de bolsa de estudo o valor total de R$
2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), pagos em única parcela, depositada até o último dia útil do mês de
novembro em conta corrente em nome e CPF do aluno(a) no Banco Santander.

Cláusula 2ª O pagamento será efetuado no último dia útil de cada mês condicionado ao estudante estar
regularmente matriculado e à conta corrente estar ativa para o recebimento do depósito.

Cláusula 3ª Constituem motivos para a interrupção automática da vigência ou rescisão de pleno direito do
presente Termo de Adesão ao Programa de Bolsa Santander de Apoio a Políticas de Inclusão e Diversidade,
além de outras medidas cabíveis:

§ 1º - o(a) aluno(a) concluir, desistir ou abandonar o curso, trancar matrícula, bem como perder o vínculo, por
qualquer outra forma com a Instituição.

§ 2º - ter ou obter outros rendimentos regulares de outras agências de fomento ou bolsas da UNICAMP.

§ 3º - cometer infrações às normas previstas nos regimentos da universidade.

Cláusula 4ª – A bolsa poderá ser cancelada a qualquer momento por iniciativa de qualquer das Partes,
mediante comunicação prévia.

Cláusula 5ª – O(A) aderido(a) declara aqui, estar ciente de que todas as informações por ele prestadas são
passíveis de penas previstas no art. 299 do Código Penal que dispõe que é crime "omitir, em documento público
ou particular, declaração que dele devia constar ou nele inserir declaração falsa ou diversa da que deveria ser
escrita com fim de prejudicar, criar obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante”.

Cláusula 6ª Caso não sejam cumpridos os compromissos estabelecidos neste Termo de Adesão, o(a) aluno(a)
deverá devolver à Unicamp, em valores atualizados, a(s) mensalidade(s) recebida(s) indevidamente.

Cláusula 7ª Assim materializada, documentada e caracterizada, a presente Bolsa, segundo a legislação, não
acarretará vínculo empregatício nem previdenciário com a Instituição ou com o Serviço Público Estadual.

Ciente e de acordo,

_____________________________________

Assinatura e data

Rua Sérgio Buarque de Holanda, 800 - Sala CB54 - Cidade Universitária Zeferino Vaz - Campinas – SP
CEP: 13083-872 - Fone: +55 (19) 3521-8137 – 3521-7090 - E-mail: direitoshumanos@dedh.unicamp.br


