
  
 
 

 

 

Declaração de Concordância 

Termo de compromisso 

 

 

 

1. Líder do Projeto 

 

Eu, ___________________________________________ inscrito no CPF sob      

nº __________________________, nos termos da Edital de Chamamento No         

008/2019 de seleção de projetos para o programa Academic Working Capital,           

doravante denominado simplesmente “PROGRAMA”, estou ciente das minhas        

responsabilidades como coordenador da equipe do projeto Aplicativo móvel         

para auxiliar na gestão das incubadoras e assumo o compromisso de: 

 

1. Representar minha equipe e responsabilizar-me por toda comunicação        

entre a minha equipe e o PROGRAMA, utilizando os meios de           

comunicação definidos pela organização do mesmo. 

2. Apresentar o PROJETO junto ao PROGRAMA segundo o formato e prazos           

definidos no Edital de Chamamento No 004/2017. 

Informar com veracidade meus dados e de minha equipe no Formulário           

de Propostas Online. 
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3. Participar e garantir a participação dos membros da minha equipe nos           

eventos online e de pelo menos dois membros da equipe nos eventos            

presenciais organizados pelo PROGRAMA. 

4. Arcar com eventuais custos com viagens referentes à minha participação          

nos eventos ligados ao PROGRAMA que não sejam custeados pelo          

mesmo, conforme item B 1. 2. 3 do Edital de Chamamento 009/2019. 

Informar equipe sobre os valores máximos referentes a estas despesas          

que são cobertos pelo PROGRAMA. 

Criar e desenvolver uma proposta de empresa TPP (Technological         

Product & Process) com minha equipe, a partir do projeto de TCC de um              

dos membros, que consiga estabelecer um equilíbrio entre as visões          

técnica e comercial. 

5. Adotar todas as providências que envolvam permissões e autorizações         

especiais, de caráter ético ou legal, necessárias para a execução do           

PROJETO. 

6. Responder, em conjunto com minha equipe, por todos os eventuais          

danos resultantes da execução do PROJETO, eximindo o PROGRAMA,         

seus gestores e apoiadores, de quaisquer responsabilidades pelos        

prejuízos ocasionados a terceiros. 

Gerenciar o orçamento financeiro do PROJETO, responsabilizando-me por        

todas as compras e a prestação de contas junto ao PROGRAMA,           

conforme modelo a ser disponibilizado posteriormente pela coordenação        

do mesmo. 

7. Assinar e encaminhar à coordenação do PROGRAMA o documento         

“ACORDO PARA NÃO DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS”       

(NDA – Non disclosure agreement) comprometendo-me a não divulgar         

nem utilizar nenhuma ideia discutida ou veiculada durante o PROGRAMA          

pelo prazo de 3 anos. 
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8. Preencher, assinar e encaminhar ao PROGRAMA o “Termo de Autorização          

de Uso de Imagem”, bem como providenciar o preenchimento,         

assinatura e encaminhamento de tal documento por todos os membros          

de minha equipe. 

 

Tenho plena ciência de que poderei ser desligado do PROGRAMA a qualquer            

tempo e sem prévio aviso e que perderei todos os direitos concedidos pelo             

programa, em caso do descumprimento de qualquer uma das cláusulas deste           

Termo de Compromisso. 

 

Em caso de desligamento estou ciente que deverei prestar contas de todo valor             

que porventura me tiver sido antecipado para a realização do PROJETO, em até             

15 (quinze) dias após o aviso formal por parte do PROGRAMA. 

 

 

 

________________________  _________________________ 

Local, Data      Assinatura, CPF 
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2.  Membro da equipe de Projeto 

 

Eu, ___________________________________________, inscrito no CPF sob      

no _________________________________, nos termos da Edital de       

Chamamento No 008/2019 de seleção de projetos para o programa Academic           

Working Capital, doravante denominado simplesmente “PROGRAMA”, estou       

ciente das minhas responsabilidades como membro da equipe do projeto          

Aplicativo móvel para auxiliar na gestão das incubadoras, cujo líder é           

________________________________ inscrito no CPF sob nº      

_______________________________ e assumo o compromisso de: 

 

1. Dar todo o suporte ao coordenador do PROJETO para a apresentação da            

proposta junto ao PROGRAMA, segundo o formato definido no Edital de           

Chamamento No 008/2019. 

2. Fornecer com veracidade meus dados ao coordenador do projeto para          

que ele me cadastre no Formulário de Propostas Online. 

3. Participar dos eventos online e presenciais organizados pelo PROGRAMA,         

conforme esquema a ser acordado com o coordenador do PROJETO. 

Participar ativamente da criação e desenvolvimento de uma proposta de          

startup de base tecnológica em conjunto com minha equipe, a partir do            

projeto de TCC de um de seus membros, que consiga estabelecer um            

equilíbrio entre as visões técnica e comercial. 

4. Arcar com eventuais custos com viagens referentes à minha participação          

nos eventos ligados ao PROGRAMA que não sejam custeados pelo          

mesmo, conforme item B 1. 2. 3 do Edital de Chamamento no 008/2019. 
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5. Responder, em conjunto com minha equipe, por todos os eventuais          

danos resultantes da execução do PROJETO, eximindo o PROGRAMA,         

seus gestores e apoiadores, de quaisquer responsabilidades pelos        

prejuízos ocasionados a terceiros. 

6. Assinar e encaminhar ao coordenador do projeto o documento “ACORDO          

PARA NÃO DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS” (NDA –        

Non disclosure agreement) comprometendo-me a não divulgar nem        

utilizar nenhuma ideia discutida ou veiculada durante o PROGRAMA pelo          

prazo de 3 anos. 

7. Preencher, assinar e encaminhar ao coordenador do projeto o documento          

“Termo de Autorização de Uso de Imagem”. 

 

Tenho plena ciência de que poderei ser desligado do PROGRAMA a qualquer            

tempo e sem prévio aviso e que perderei todos os direitos concedidos pelo             

programa, em caso do descumprimento de qualquer uma das cláusulas deste           

Termo de Compromisso. 

 

 

 

 

________________________  _________________________ 

Local, Data      Assinatura, CPF 

 

 

 

 

Declaração de Concordância 
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Termo de compromisso 

 

 

1. Líder do Projeto 

 

Eu, ___________________________________________ inscrito no CPF sob      

nº __________________________, nos termos da Edital de Chamamento No         

008/2019 de seleção de projetos para o programa Academic Working Capital,           

doravante denominado simplesmente “PROGRAMA”, estou ciente das minhas        

responsabilidades como coordenador da equipe do projeto Aplicativo móvel         

para auxiliar na gestão das incubadoras e assumo o compromisso de: 

 

9. Representar minha equipe e responsabilizar-me por toda comunicação        

entre a minha equipe e o PROGRAMA, utilizando os meios de           

comunicação definidos pela organização do mesmo. 

10. Apresentar o PROJETO junto ao PROGRAMA segundo o formato e          

prazos definidos no Edital de Chamamento No 004/2017. 

Informar com veracidade meus dados e de minha equipe no Formulário           

de Propostas Online. 

11. Participar e garantir a participação dos membros da minha equipe nos           

eventos online e de pelo menos dois membros da equipe nos eventos            

presenciais organizados pelo PROGRAMA. 

12. Arcar com eventuais custos com viagens referentes à minha         

participação nos eventos ligados ao PROGRAMA que não sejam         

custeados pelo mesmo, conforme item B 1. 2. 3 do Edital de            

Chamamento 009/2019. 
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Informar equipe sobre os valores máximos referentes a estas despesas          

que são cobertos pelo PROGRAMA. 

Criar e desenvolver uma proposta de empresa TPP (Technological         

Product & Process) com minha equipe, a partir do projeto de TCC de um              

dos membros, que consiga estabelecer um equilíbrio entre as visões          

técnica e comercial. 

13. Adotar todas as providências que envolvam permissões e autorizações         

especiais, de caráter ético ou legal, necessárias para a execução do           

PROJETO. 

14. Responder, em conjunto com minha equipe, por todos os eventuais          

danos resultantes da execução do PROJETO, eximindo o PROGRAMA,         

seus gestores e apoiadores, de quaisquer responsabilidades pelos        

prejuízos ocasionados a terceiros. 

Gerenciar o orçamento financeiro do PROJETO, responsabilizando-me por        

todas as compras e a prestação de contas junto ao PROGRAMA,           

conforme modelo a ser disponibilizado posteriormente pela coordenação        

do mesmo. 

15. Assinar e encaminhar à coordenação do PROGRAMA o documento         

“ACORDO PARA NÃO DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS”       

(NDA – Non disclosure agreement) comprometendo-me a não divulgar         

nem utilizar nenhuma ideia discutida ou veiculada durante o PROGRAMA          

pelo prazo de 3 anos. 

16. Preencher, assinar e encaminhar ao PROGRAMA o “Termo de         

Autorização de Uso de Imagem”, bem como providenciar o         

preenchimento, assinatura e encaminhamento de tal documento por        

todos os membros de minha equipe. 

 

Tenho plena ciência de que poderei ser desligado do PROGRAMA a qualquer            

tempo e sem prévio aviso e que perderei todos os direitos concedidos pelo             
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programa, em caso do descumprimento de qualquer uma das cláusulas deste           

Termo de Compromisso. 

 

Em caso de desligamento estou ciente que deverei prestar contas de todo valor             

que porventura me tiver sido antecipado para a realização do PROJETO, em até             

15 (quinze) dias após o aviso formal por parte do PROGRAMA. 

 

 

 

________________________  _________________________ 

Local, Data      Assinatura, CPF 
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3.  Membro da equipe de Projeto 

 

Eu, ___________________________________________, inscrito no CPF sob      

no _________________________________, nos termos da Edital de       

Chamamento No 008/2019 de seleção de projetos para o programa Academic           

Working Capital, doravante denominado simplesmente “PROGRAMA”, estou       

ciente das minhas responsabilidades como membro da equipe do projeto          

Aplicativo móvel para auxiliar na gestão das incubadoras, cujo líder é           

________________________________ inscrito no CPF sob nº      

_______________________________ e assumo o compromisso de: 

 

8. Dar todo o suporte ao coordenador do PROJETO para a apresentação da            

proposta junto ao PROGRAMA, segundo o formato definido no Edital de           

Chamamento No 008/2019. 

9. Fornecer com veracidade meus dados ao coordenador do projeto para          

que ele me cadastre no Formulário de Propostas Online. 

10. Participar dos eventos online e presenciais organizados pelo        

PROGRAMA, conforme esquema a ser acordado com o coordenador do          

PROJETO. 

Participar ativamente da criação e desenvolvimento de uma proposta de          

startup de base tecnológica em conjunto com minha equipe, a partir do            

projeto de TCC de um de seus membros, que consiga estabelecer um            

equilíbrio entre as visões técnica e comercial. 

11. Arcar com eventuais custos com viagens referentes à minha         

participação nos eventos ligados ao PROGRAMA que não sejam         
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custeados pelo mesmo, conforme item B 1. 2. 3 do Edital de            

Chamamento no 008/2019. 

12. Responder, em conjunto com minha equipe, por todos os eventuais          

danos resultantes da execução do PROJETO, eximindo o PROGRAMA,         

seus gestores e apoiadores, de quaisquer responsabilidades pelos        

prejuízos ocasionados a terceiros. 

13. Assinar e encaminhar ao coordenador do projeto o documento         

“ACORDO PARA NÃO DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS”       

(NDA – Non disclosure agreement) comprometendo-me a não divulgar         

nem utilizar nenhuma ideia discutida ou veiculada durante o PROGRAMA          

pelo prazo de 3 anos. 

14. Preencher, assinar e encaminhar ao coordenador do projeto o         

documento “Termo de Autorização de Uso de Imagem”. 

 

Tenho plena ciência de que poderei ser desligado do PROGRAMA a qualquer            

tempo e sem prévio aviso e que perderei todos os direitos concedidos pelo             

programa, em caso do descumprimento de qualquer uma das cláusulas deste           

Termo de Compromisso. 

 

 

 

 

________________________  _________________________ 

Local, Data      Assinatura, CPF 
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