Declaração de Compromisso com o
Projeto de Pesquisa
Eu,
___________________________________________________________________________,
abaixo assinado, de nacionalidade ________________________, nascido/a em ___/___/_____,
no município de_____________________________________, estado_________________,
filho/a de ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
e

de,

estado

civil_________________,

residente

e

domiciliado/a

à

____________________________________________________________________________
_________________________________ CEP nº ________________, portador/a da cédula de
identidade

nº

___________________,

expedida

em

___/___/____,

órgão

expedidor

____________, CPF nº ___________________ declaro, sob as penas da lei, que ao longo de
toda a etapa de desenvolvimento do projeto de pesquisa Estratégias construídas por mulheres
negras no Brasil e no Canadá: educando para o enfrentamento da discriminação por gênero e raça
(no Brasil e no exterior), não participarei de outros grupos de pesquisa, extensão ou de outros
projetos de pesquisa, extensão, inovação ou quaisquer outras atividades que conflitem com esse
projeto ou com o tempo de dedicação a sua realização. Comprometo-me, também a participar
das reuniões semanais do GEPPIS no Brasil e de todas as reuniões, on-line, solicitadas pelas
orientadora brasileira do projeto, além das demais atividades solicitadas pela orientadora
canadense do projeto. Comprometo-me a enviar relatórios escritos sempre que solicitados.
Declaro ainda tenho ciência de que, a critério da orientadora canadense, poderão ser
desenvolvidas atividades (entrevistas, participação de cursos e disciplinas como ouvintes e
reuniões) no campus da University of Toronto em Mississauga (UTM), significando meu
deslocamento entre as duas cidades sempre que necessário e solicitado.
________________, ___ de _______________ de ______.
Nome: ______________________________________________________________________
__________________________________________
Assinatura do/a declarante
*O Decreto-Lei n° 2.848, de 07 de dezembro de 1940 – Código Penal - Falsidade ideológica
Art. 299: omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele
inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três
anos, e multa, se o documento é particular.

