MINUTA - TERMO DE ASSOCIAÇÃO - ANPGL

1. Informações Gerais
A Associação Nacional de Pesquisa na Graduação em Letras – ANPGL surgiu em 23 de
junho de 2000, e tem por objetivo básico estimular a realização de pesquisa no contexto
da graduação em Letras no Brasil.
1.1. Atuação da ANPGL
A ANPGL tem como frentes de atuação:
1) desenvolvimento de estudos sobre os diversos aspectos da realização da pesquisa
por alunos de graduação;
2) o estímulo à organização e implementação de grupos regionais de pesquisa a
estudo, coordenando e apoiando seus trabalhos;
3) a criação e manutenção de espaços para que alunos de graduação apresentem seus
trabalhos de pesquisa; e
4) a manutenção de um Fórum de debates nacional sobre a possibilidade de
construção de um novo modo de olhar para a formação universitária em nível de
graduação.
2. Compromisso do/a Associado/a
Parágrafo Único: É vedado aos associados, bem como aos membros da administração, a
utilização do nome da ANPGL para atividades religiosas, político-partidárias e quais
outras estranhas aos seus objetivos sociais.
Espera-se que o/a associado/a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comprometa-se a participar e a apoiar as atividades promovidas pela ANPGL, tornandose parceiro na promoção da pesquisa na Graduação em Letras.
Divulgue junto às instituições de atuação, a proposta e as atividades da ANPGL.
Comprometa-se com o tema e busque contribuir na discussão acerca da pesquisa na
graduação em Letras
Comprometa-se com a contribuição associativa à ANPGL, conforme frequência e valor
de pagamento, conforme apresentada no item 4.
Disponibilize os dados para contato
Contribuir com a divulgação e expansão da ANPGL
Pagar pontualmente a anuidade
Observar e cumprir os termos do estatuto desta instituição
Comparecer às assembleias gerais
Mantenha seu cadastro atualizado na ANPGL.
2.1. Contribuição associativa

•
•
•

A contribuição associativa deverá ser feita mediante emissão de boleto bancário, no site
da ANPGL.
O boleto deverá ser pago até o dia 10 de cada mês.
Após o vencimento, não sendo constatado o pagamento, a ANPGL entrará em contato
para regularização.
3. Desassociação
Em caso de desassociação, o/a interessado/a deverá comunicar a intenção com pelo menos
um mês de antecedência. A solicitação deve ser feita por escrito, via e-mail.
4. Valor de Contribuição
Os valores de contribuição para este ano são:
CATEGORIA

VALOR

Graduação

40 reais

Pós-graduando

60 reais

Professor universitário

100 reais

5. Dos recursos
Os recursos oriundos da associação serão destinados a atividades administrativa e de
representação da ANPGL conforme seu estatuto, bem como para promover o
financiamento de pesquisas de iniciação científica na graduação.

□ Declaro que li e estou de acordo com o Termo de Associação – ANPGL.

