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PROGRAMA ESCOLA VERDE
TERMO DE COMPROMISSO DO ESTUDANTE BOLSISTA E VOLUNTÁRIO

Eu
Curso _________________________, Campus
matrícula Nº ______________, CPF Nº_________________, RG Nº
; Conta Corrente Nº

estudante do Colegiado Acadêmico do
, da instituição
________
___, Órgão Expedidor __, Banco

Operação:

na condição de estudante

vinculado ao Programa Escola Verde, assino o presente Termo de Compromisso, tendo em vista as condições
abaixo mencionadas:
a)

o trabalho bolsista ou voluntário a ser prestado é atividade com finalidades assistenciais, educacionais,
científicas, cívicas, culturais, recreativas ou tecnológicas, e não gera vínculo empregatício, nem obrigação de
natureza trabalhista, previdenciária ou afim;

b)

comprometo-me a apresentar as atividades desenvolvidas nos eventos de Extensão e de Pesquisa, do
Programa Escola Verde e outros eventos acadêmicos;

c)

comprometo-me a desenvolver o Plano de Trabalho determinado pelo orientador;

d)

comprometo-me em cumprir as demandas para o bom andamento das atividades do Programa;

e)

comprometo-me em realizar visitas regulares nas escolas e comunidades para o desenvolvimento das
atividades do PEV;

f)

a jornada de trabalho será de, no mínimo, 8 horas semanais, para o voluntário, e 30 horas semanais para o
bolsista, cumpridas de acordo com o estabelecido entre o Orientador, o Coordenador do projeto e o
Estudante;

g)

este termo de compromisso poderá ser cancelado a qualquer tempo, por iniciativa de ambas as parte,
bastando para isso que uma das partes notifique a Coordenação do Programa Escola Verde em no mínimo 5
(cinco) dias úteis de antecedência.

Para validade do que aqui se estabelece, assino este Termo de Compromisso.

(

Assinatura do Estudante

),

de

de

.
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PROGRAMA ESCOLA VERDE
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

No PROCESSO (preenchido pelo PEV)

Formulário de
Inscrição

Programa Escola Verde

TIPO DE VÍNCULO COM O PEV:
( ) Bolsista
( ) Voluntário

(

) Colaborador

(

) Simpatizante

( ) Estagiário

(

) Coordenador

(

) Supervisor

(

) Diretor

( ) Outro Qual? _________________________
Se Bolsista, qual o Tipo de Bolsa:
( )PROUPE
( )PIBIC
( )PIBID
( )Prefeitura
( )Outro Qual? __________

( )CAPES

( )CNPq

( )PROEX

INFORMAÇÕES SOBRE O ALUNO

NOME:

SEXO: [ ] Masc.

[ ] Fem.

CPF:

IDENTIDADE (RG):

DATA DE EMISSÃO:

ÓRGÃO EMISSOR

U.F.

DATA DE NASCIMENTO:

NACIONALIDADE:

NATURALIZADO:
[ ] SIM [ ] NÃO

TIPO VISTO:

VALIDADE

INSTITUIÇÃO – LOCAL DE ESTUDO:

CURSO:

DESEMPENHA OUTRA ATIVIDADE ALEM DO
ESTUDO? QUAL?

PREVISÃO DE CONCLUSÃO DO CURSO:
Ano: _______________ Semestre: __________________

ENDEREÇO RESIDENCIAL:

BAIRRO:

CIDADE:

ESTADO:

CEP:

E-MAIL: _____________________________________________________________
TELEFONES: Residencial:_____________________ Celular: ___________________________
Informações bancárias:
Agência:
( ) Banco do Brasil
( ) Caixa Econômica
Escola(s) e Município(s) que está atuando ou deseja atuar:

Conta Corrente:

Grupo de Atividade que está atuando ou deseja atuar no PEV:
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OBRIGATÓRIAS

Já possui sub-projeto
ou tema de interesse?
( ) Sim
( ) Não

Participa ou participou de Projeto?
( ) Sim
( ) Não
Se “Sim”, Qual? __________________________

Beneficiado por alguma
bolsa atualmente?

( ) Sim
( ) Não
Qual?____________

TERMO DE COMPROMISSO DO ALUNO: DECLARO QUE TODAS AS INFORMAÇÕES PRESTADAS
SÃO VERDADEIRAS
Local e data:
/

/

Assinatura
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PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL
O Plano de Trabalho Individual constitui um planejamento das ações de cada um dos integrantes do
Projeto Escola Verde (PEV), de tal forma que sejam preservadas as especificidades da área de formação dos
participantes do Projeto e os princípios e objetivos estratégicos do PEV.
É importante salientar que, como se trata de Pesquisa-Ação, as etapas de operacionalização do Projeto
formam, a princípio, um processo vivo de experimentação e aprendizagem. Será buscada a integração e
sistematização permanente das ações, de tal forma que o sucesso de uma ação esteja relacionado ao êxito das
outras, e para que os procedimentos possam ser reformulados de acordo com as realidades encontradas em cada
escola incluída no processo.
Neste sentido, algumas etapas previstas no desenvolvimento do Projeto podem ocorrer
simultaneamente, assim como podem ocorrer alterações nas datas programadas.
As ações e reflexões ocorrerão a partir da própria experiência na busca pelas metas previstas, e
formarão um know-how de dados e informações ricas na promoção e reflexão da Educação Ambiental nas
escolas. Estes dados estarão disponíveis para consulta permanente.

Atribuições:















Deverá participar das reuniões preparativas da equipe, e se inteirar da problemática
socioambiental para atuação em grupo nas escolas;
Participar de atividades de Arte Ambiental, Arborização, Visitas técnicas, implantação da
Coleta Seletiva dos resíduos sólidos, Hortas e Compostagem, Palestras, Oficinas, formação de
Comissões de Meio Ambiente e Qualidade de Vida (COM-VIDA) nas escolas, atividades de
Saúde Ambiental; e demais atividades de sensibilização e mobilização;
Se integrar em um dos grupos e manter relação cordial com os demais grupos para o trabalho
interdisciplinar;
Participar ativamente de todas as etapas do Projeto, contribuindo para seu êxito e
aprimoramento;
Participar de visitação às escolas, para aplicação de Formulários, Questionários e Pesquisa
Documental; tabulação e análise destes dados coletados;
Contribuir com a realização de eventos científicos e de capacitação;
Participar da elaboração do Boletim Informativo do PEV, no formato digital, e materiais
informativos, como veículos de informação do PEV;
Contribuir para elaboração de Material Didático contextualizado;
Desenvolver subprojeto relacionando a sua área de formação com a EA;
Elaborar e entregar relatórios (semanais, semestral e anual);
Apresentar relatórios e os resultados em eventos científicos, na mídia local e nas escolas;
Desenvolver e publicar material didático relativo às atividades do PEV;
Elaborar capítulo de livro relatando a experiência.

Nome:________________________________________________________
CPF: _________________________________________________________
Curso: ________________________________________________________
Instituição: ____________________________________________________
Cidade e data: __________________________________________________
Assinatura: ____________________________________________________

