
 

 

TERMO DE OUTORGA 
 
 
 

OUTORGANTE: INSTITUTO EUVALDO LODI, Departamento Regional do Paraná, 

pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 

75.047.399/0002-46, com sede na Avenida Rui Barbosa, nº 5.881, São José dos 

Pinhais, Paraná, CEP nº 83.045-350, doravante denominado IEL/PR. 

 

 

OUTORGADO: ___________, brasileiro inscrito no CPF/MF sob nº ___________, 

portador do RG ___________, e-mail e domiciliado na _______________, doravante 

denominado BOLSISTA. 

 

As partes acima qualificadas têm entre si, justo e acordado, o presente Termo de 

Outorga, nas seguintes cláusulas e condições. 

 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  
 
1.1.O presente Termo de Outorga tem por objeto a concessão de bolsa ao 

OUTORGADO/BOLSISTA, para a realização de atividades de pesquisa e 

desenvolvimento vinculados  aos  projetos  de  PDI,  de  acordo  com  o  Plano  de  

Projeto  anexo – parte integrante do presente instrumento –, conforme abaixo 

especificado: 

 

TÍTULO DO PROJETO: Residência Técnica em Indústria 4.0 

ÁREA EXECUTORA São José dos Pinhais LIDER DE PROJETO Flavio Numata Junior 

MODALIDADE DA BOLSA  Residência 
VALOR MENSAL DA 
BOLSA: 

R$ 3.000,00 

PERÍODO DE VIGÊNCIA DA BOLSA  12 Meses 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA NATUREZA DO BENEFÍCIO 

2.1. O presente Termo de Outorga não corresponde a qualquer espécie de relação de 

emprego  entre  o  OUTORGADO  e  o  OUTORGANTE,  uma  vez  que  não  configura 



 

 

vínculo  trabalhista,  nem  objetiva  pagamento  de  salário,  não  se  estendendo  ao 

OUTORGADO benefícios exclusivos dos empregados do OUTORGANTE. 
 

2.2.O OUTORGANTE não se responsabilizará por cobrir despesas de assistência 

médica e odontológica de qualquer natureza, excetuando-se o seguro de vida. 

 

2.3.O OUTORGADO deverá realizar exame de saúde até o 3º dia de início de suas 

atividades, bem como nas demais ocasiões em que for solicitado pelo 

OUTORGANTE, sob pena de não ser autorizado o prosseguimento das atividades e 

suspensão do pagamento da bolsa prevista na cláusula terceira. Ao final do período 

de trabalho, será necessário fazer o exame de saúde de encerramento. O não 

cumprimento da realização do exame de saúde ao final do contrato, isentará o 

OUTORGANTE de qualquer reclamação posterior por parte do OUTORGADO. 
 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS FINANCEIROS DISPONIBILIZADOS 
 

 

3.1.O OUTORGANTE repassará ao OUTOGADO, até o 5º dia útil do mês 

subsequente das atividades realizadas no projeto, o valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), a título de bolsa para a realização de atividades de pesquisa e  

desenvolvimento vinculados  a  projetos  PD&I do programa residência técnica,  de  

acordo  com  o  Plano  de  Projeto  anexo 

 
3.2.  As liberações  dos  recursos  serão  realizadas  em  conta  específica  vinculada  
ao OUTORGADO. 
 
3.3. Para todas as utilizações de recursos, inclusive para fins de pagamento de custos 

relacionados a viagens,  somente serão reembolsadas despesas previamente 

autorizadas pelo OUTORGANTE e desde que previstas no projeto. 
 

3.4. Não haverá pagamento ou ressarcimento de quaisquer despesas anteriores ao 

mês de início do projeto de PD&I. 
 

 

CLÁUSULA  QUARTA  -  DA  PARTICIPAÇÃO,  DO  REGIME  DE  DEDICAÇÃO E 

DAS OUTRAS OBRIGAÇÕES DO OUTORGADO 
 

4.1. A partir da assinatura do presente Termo de Outorga, o OUTORGADO se obriga 

a: 
 

a) encaminhar ao líder técnico do projeto ao qual está vinculado a 

documentação necessária para implementação da bolsa. 

b) executar as atividades descritas no Plano de Projeto, sob supervisão do 

líder do projeto; 

c) consultar o OUTORGANTE antes de assumir compromisso que exija o seu 

afastamento das atividades e possa comprometer as entregas do projeto. 



 

 

d) solicitar  previamente  autorização  do  OUTORGANTE  para  publicar  

artigos  e trabalhos  com  resultado  da  pesquisa  do  Projeto  de  PD&I  ao  

qual  estiver vinculado; 

e) fazer  referência  à  sua  condição  de  bolsista  do  OUTORGANTE  e  do(a) 

órgão / agência de fomento associado, quando aplicável, em suas 

publicações e trabalhos apresentados; 

f) participar de seminários, treinamentos e reuniões voltadas ao planejamento 

e à avaliação das atividades do Projeto de PD&I ao qual estiver vinculado 

e quando convocado; 

g) atender a todas as regras e políticas institucionais do OUTORGANTE no 

que se refere à propriedade intelectual, sigilo e confidencialidade; 

h) manter  atualizado  seu  cadastro  junto  ao  OUTORGANTE,  registrando  

as mudanças  de  residência,  telefone,  e-mail,  agência  e  conta  corrente  

ou poupança. 

i) comunicar formalmente, imediatamente, ao líder técnico do projeto ao qual 

está vinculado qualquer impossibilidade de continuidade no Programa de 

Bolsas; 

j) elaborar e entregar ao OUTORGANTE Relatório Final de suas atividades 

ao término do período de vigência deste Termo de Outorga. 
 

 
CLÁUSULA QUINTA – DAS ORBIGAÇÕES DO OUTORGANTE 
 
5.1. A partir da assinatura do presente Termo de Outorga, o OUTORGANTE se obriga 

a: 
 

a) creditar  mensalmente,  durante  a  vigência  da  Bolsa,  em  conta  bancária  

de titularidade do OUTORGADO,  o valor da bolsa estabelecida neste 

Termo de Outorga;  

b) acompanhar o desempenho do bolsista através do respectivo Líder do 

projeto ao qual o bolsista está vinculado; 
 

 
CLÁUSULA SEXTA – DAS PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES 
 
6.1. O OUTORGADO se compromete a, em qualquer situação, solicitar autorização 

prévia para publicação, bem como fazer referência ao OUTORGANTE em todas as 

formas  de  divulgação  (teses,  dissertações,  artigos,  livros,  resumos  de  trabalhos 

apresentados em reuniões, páginas na Web e qualquer outra publicação ou forma de 

difusão  de  atividades)  que  resultem,  total  ou  parcialmente,  da  Bolsa  objeto  deste 

Termo de Outorga. 
 

6.2. O  OUTORGADO  é  responsável  por  garantir  que  em  toda  publicitação  de 

materiais (incluindo páginas web) que resultem total ou parcialmente de Auxílio ou 

Bolsa  objeto  deste  Termo  de  Outorga,  exceto  artigos  científicos  publicados  em 



 

 

revistas científicas ou técnicas com revisão por pares, conste a seguinte declaração 

de  responsabilidade:  “As  opiniões,  hipóteses  e  conclusões  ou  recomendações 

expressas   neste   material   são   de   responsabilidade   do(s)   autor(es)   e   não 

necessariamente refletem a visão do IEL”. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 
 
7.1.  O OUTORGADO cede, neste ato, a  titularidade  dos  direitos  de  Propriedade 

Intelectual de todos os materiais produzidos em decorrência das atividades de 

pesquisa e  desenvolvimento vinculados  a  projetos  de  PD&I, objeto do presente 

Termo de Outorga, bem como o fruto econômico dos direitos autorais e propriedade 

industrial de eventuais resultados decorrentes do projeto. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO E ENCERRAMENTO DO TERMO DE 

OUTORGA 

8.1 A renovação ou cancelamento da bolsa poderá ocorrer conforme disponibilidade 

financeira da Instituição, após comunicação do líder técnico do projeto à Unidade 

Gestora do Programa e aceitação desta. 

8.2 Sem prejuízo do disposto no item 8.1 supra, o cancelamento da bolsa concedida 

poderá ocorrer a qualquer momento, nas seguintes situações: 

8.2.1 indisponibilidade financeira do OUTORGANTE; 

8.2.2 descumprimento do bolsista das cláusulas e condições deste Termo de 

Outorga e seus anexos ou de quaisquer outras normas internas do 

OUTORGANTE; 

8.2.3 desistência do bolsista; 

8.2.4 quando for constatado o descumprimento do cronograma das etapas do 

projeto pelo bolsista, ou a prática de atos incompatíveis com o 

desenvolvimento dos trabalhos, o que deve ser objeto de relatório 

descrevendo a conduta do bolsista; 

8.2.5 baixo desempenho do bolsista em relação às atividades propostas neste 

Termo de Outorga e seus anexos. 

8.2.6  a critério e conveniência interna do OUTORGANTE. 

8.3 A pedido do OUTORGADO ou nos casos previstos no item 8.2 supra, a bolsa 

será automaticamente rescindida pelo OUTORGANTE. 

8.4 A não apresentação dos Relatórios Parciais, nos prazos estabelecidos no plano 

de trabalho e do Relatório Final – previsto na Cláusula Quarta, alínea j, no prazo de 

30 (trinta) dias após o encerramento da bolsa tornará o OUTORGADO inadimplente 

com o OUTORGANTE, cabendo ao bolsista reembolsar o OUTORGANTE todos 



 

 

valores recebidos a título de bolsa, em valor atualizado. 

8.5 O OUTORGANTE poderá, a qualquer tempo e a seu exclusivo critério, rescindir 

unilateralmente este Termo, caso o OUTORGADO não cumpra as normas aqui 

dispostas ou no caso previsto no item 8.1 desta Cláusula, não tendo o OUTORGADO 

direito a qualquer reclamação ou indenização. 

8.6 O não cumprimento da realização do exame de saúde ao final do contrato, 

isentará a OUTORGANTE de qualquer reclamação posterior por parte do 

OUTORGADO. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

9.1.O OUTORGADO se obriga a respeitar os termos e condições informadas no 

Termo de Confidencialidade anexo ao presente instrumento (Anexo II). 

 

9.2 Quaisquer alterações ao estabelecido neste Termo de Outorga somente serão     

implementadas mediante formalização de Termo Aditivo a este Termo de Outorga. 

 

9.3 O OUTORGADO declara que aceita, sem restrições, esta Bolsa, tal como 

concedida, e se responsabiliza pelo fiel cumprimento do presente Termo de Outorga 

em todos os seus itens, cláusulas e condições, e que concorda com todas as normas 

internas do OUTORGANTE. 

 

9.4 O OUTORGADO declara que tem plenas condições de realizar as atividades 

previstas no Projeto de PD&I e que envidará todos os esforços para que seus objetivos 

sejam atingidos. 

 

9.4.1. Caso o OUTORGADO tenha vínculo empregatício com outra instituição, 

declara o OUTORGADO que deu ciência por escrito às instâncias 

competentes da sua instituição de origem quanto à sua participação no 

Programa de Bolsas para Projetos de PD&I do IEL/PR e que recebeu 

desta a aprovação expressa quanto a sua participação no Programa, 

conforme o documento anexo ao presente Termo de Outorga. 

 

9.5 A renovação, suspensão ou cancelamento da bolsa poderá ocorrer conforme 

disponibilidade financeira da Instituição, após comunicação do Líder do Projeto. 

 

9.6 Em caso de renovação de bolsa, será necessária a apresentação de novo Plano 

de Projeto, a fim de comprovar a necessidade da renovação. 

 

9.7. Após sua assinatura, o presente Termo entrará em vigor na data indicada na 

cláusula primeira deste instrumento, na qual está prevista a data de início e término 

da vigência das atividades do Bolsista. 



 

 

 

9.8. Integram o presente Termo de Outorga, para todos os efeitos legais, as instruções 

constantes dos Anexos: 

Anexo I: Plano de Projeto do Bolsista. Anexo II: Acordo de Confidencialidade. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DECLARAÇÕES DE CIÊNCIA SOBRE O DISPOSTO 

NESTE TERMO DE OUTORGA 
 

 

10.1. O OUTORGADO declara estar ciente de que o descumprimento de quaisquer 

cláusulas deste Termo de Outorga poderá prejudicar o andamento de futuras 

solicitações por ele apresentadas ao OUTORGANTE. Declara ainda que leu e teve 

ciência das condições do presente Termo de Outorga, mediante assinatura a seguir. 
 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO 

 

11.1.  Fica eleito o foro da Comarca de Curitiba (Paraná), para dirimir as questões 

decorrentes deste Termo de Outorga, renunciando as Partes, expressamente, a 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 

 

E, por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente instrumento em 02 

(duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas que abaixo 

subscrevem. 
 

 

Curitiba, XX de XXX de 2021. 

 
 

 
_______________________ 
 
IEL/PR 
 

_______________________ 
 
Outorgado

TESTEMUNHAS: 
 
_______________________ 
 
Nome:  
CPF:  

___________________ 
 
Nome:  
CPF:  

 

 


