TERMO DE COMPROMISSO
(
(

) Monitoria Voluntária
) Monitoria Institucional

ANO 2019
1. O(A) MONITOR(A)
Nome: __________________________________________________________________________
Matrícula_____________________________________

Data nascimento: _____/_____/_______

CPF: ____________________ RG: _______________ Órgão expedidor: _____________________
Endereço: _______________________________________________________________________
Cidade: _______________________________Estado: ______________CEP: _________________
Telefone para contato: ________________________ Telefone Celular: _______________________
Curso: _________________________________ Semestre: ____________ Turno:______________
E-mail: __________________________________________________________________________
DADOS DA MONITORIA
Disciplina/Módulo: _________________________________________________________________
Código da disciplina/Módulo:____________Semestre: __________ Turno(s): __________________

2. O(A) PROFESSOR(A) ORIENTADOR(A)
Nome: __________________________________________________________________________
Telefone para contato: _______________________ Telefone Celular: ________________________
E-mail: __________________________________________________________________________

O(a) aluno(a) monitor(a), acima qualificado, assina o presente Termo de
Compromisso para participar no período de 01/02/2019 a 13/12/2019 do Programa
de Monitoria Unifor, tendo em vista as seguintes condições:
Cláusula 1ª O(A) monitor(a) institucional terá uma bolsa pelo exercício da monitoria.
Cláusula 2ª O exercício da monitoria não implica em vínculo empregatício com a
UNIFOR.
Cláusula 3ª O(A) monitor(a) se compromete a:
| - Ser aprovado no processo seletivo destinado a este fim;
ll- Assinar e cumprir o termo de compromisso do Programa de Monitoria Voluntária ou
Institucional;

lll – Desenvolver em parceria com professor e executar o plano de orientação da
disciplina/módulo;
lV – Auxiliar em atividades pedagógicas. Inclusive organiza Grupo de Estudo Dirigido (GED)
pertinente ao conteúdo da disciplina/módulo;
V – Acompanhar e auxiliar o docente em atividades relacionadas à disciplina/módulo;
Vl – Auxiliar na orientação de alunos da disciplina nas atividades teórico-práticas;
Vll – Cumprir 8 (oito) horas semanais de atividades (Monitoria Voluntária) e 12 (doze) horas
semanais de atividades (Monitoria Institucional) , segundo o Plano de Orientação da
Monitoria;
Vlll- Elaborar relatório semestral das atividades desenvolvidas, entregando ao Supervisor de
Monitoria do Centro até o último dia do semestre letivo;
lX – Participar de eventos e congressos relacionados com a área de ensino da
disciplina/módulo, sendo obrigatória submissão e a apresentação de trabalho sobre práticas
de monitoria no Encontro de Iniciação de Docência promovido pela UNIFOR;
X – Participar de reuniões, treinamentos e de eventos de Iniciação à Docência promovidos
pela UNIFOR e;
Xl – Mencionar o nome da Universidade de Fortaleza quando da participação em certames
e atividades acadêmicas.

Cláusula 4ª O exercício da monitoria poderá ser rescindido: por solicitação do(a)
monitor(a), a pedido do(a) professor(a), devidamente justificado, por sanção
disciplinar, por trancamento e abandono de matrícula e por descumprimentos de
qualquer das atribuições especificadas no art. 13º das Res. Nº51/2014 (Institucional)
e Res. 52/2014 (Voluntária).
E, por estar inteiramente de acordo com as condições do Programa de Monitoria
Unifor expressas nas Res. Nº 51/2014 (Institucional) e Res. 52/2014 (Voluntária) e
neste Termo de Compromisso, assina o presente em 2 (duas) vias de igual teor e
forma.
Fortaleza (Ce), _____ /_____/_____
____________________________________
Assinatura do(a) Monitor(a)
____________________________________

Assinatura do(a) Professor(a) Orientador(a)

