[Digite texto]

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DO ALUNO REQUERENTE DE BOLSA:
Eu, _____________________________________________________________________,CPF n.
___________________, RG ______________________, declaro, para os devidos fins, que na
condição de aluno bolsista do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFPE, comprometome a:
I.
II.
III.
IV.

V.
VI.

Organizar eventos acadêmicos com os professores;
Dedicar-se às atividades do PPGD, no que for solicitado, por 20 horas anuais, no
mínimo;
Organizar a publicação de artigos e livros a partir dos trabalhos produzidos no âmbito
das discussões travadas no PPGD;
Em caso de renovação, aprovar artigo para publicação, em conjunto com o professor
orientador, em periódicos Qualis A ou B1 ou apresentar trabalho em congresso
nacionais ou internacionais com publicação em anais, tanto para estudantes de
mestrado, quanto de doutorado;
Participar dos grupos de estudo e pesquisa;
Não exercer atividade renumerada ou perceber complementação financeira de
qualquer natureza, não se enquadrando na vedação a percepção de remuneração
obtida no exercício do Magistério, desde que expressamente autorizado e
fundamentado pelo professor orientador e que a quantidade de vínculos seja
compatível com dedicação do discente no PPGD. Será admitido o exercício de
advocacia voluntária, autorizando-se a prática de atos privativos de advogado (Lei n°
8.906,4 de julho de 1994, art. 1°) mediante a participação anual máxima em 5 (cinco)
causas ou questões distintas, tendo em vista que a atividade jurídica é requisito para
ingresso nas carreiras jurídicas privativas de bacharel em Direito, a exemplo da
Magistratura e do Ministério Público, além de cargos como Defensor Público ou
procurador do Estado, os quais exigem a comprovação do exercício efetivo de três
anos de atividade jurídica, nos termos dos arts. 93, I, e 129, §3° da CF, assim como os
arts. 58 e 59 da Resolução 75/09 do CNJ, da Resolução 40/09 e 141/2016, ambas do
CNMP, e Resolução 78/2014 da DPU.

Data: ____________

______________________________________
Assinatura do requerente
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