UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO DIRETORIA DE REGULAÇÃO ACADÊMICA
PROGRAMA DE MONITORIA
Anexo a Resolução 388/CONSEA

UNIR
PROGRAD

TERMO DE RENOVAÇÃO DE COMPROMISSO DO (A) BOLSISTA/VOLUNTÁRIO DE
MONITORIA ACADÊMICA

Pelo presente instrumento, a Fundação Universidade Federal de Rondônia, doravante denominada
simplesmente UNIR, neste ato representado pelo seu Pró-Reitor de Graduação, Prof. Dr. Jorge Luiz
Coimbra de Oliveira, com fulcro na Portaria nº 714/ GR, de 20 de Outubro de 2009, firma, nos termos
da Resolução nº. 388/CONSEA/2015 através do Programa Institucional de Bolsas de Monitoria
Acadêmica, RENOVAÇÃO DO COMPROMISSO com o(a) discente..................................................
matriculado
(a)
sob
o
nº
…............,
CPF
….............................
no
endereço …............................................................................................, telefone …...................., email ….............................................................., no ….........período do curso de ..............................,
desta Universidade, na cidade de ....................................., doravante denominado simplesmente de
MONITOR, cabendo ao/a mesmo(a) observar o cumprimento das seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA ÚNICA– O Monitor deve obedecer as cláusulas estabelecidas pelo Termo de
Compromisso anterior, atentando as obrigações e atribuições dispostas no mesmo, bem como o
disposto na Resolução 388/CONSEA de 09 de abril de 2015.
DISPOSIÇÕES FINAIS
a) Ao término das atividades de Monitoria, os monitores deverão apresentar relatório de atividade
final e relatório de avaliação, com o parecer do Professor Orientador, que deverá ser referendado
pelo Departamento e encaminhado à PROGRAD/Comissão de Monitoria para ser avaliado;
b) O/A professor (a) orientador (a) poderá repassar a outro (a) a orientação de seu (s) monitor (s),
devendo comunicar a situação à PROGRAD;
c) Em caso de bolsista, é vedada a acumulação da Bolsa de Monitoria com qualquer modalidade
de bolsas internas e externas;
d) O exercício da monitoria não constitui vínculo empregatício;
e) Os casos excepcionais de cumprimento dos itens dispostos no presente Termo serão julgados
pela Comissão do Programa de Monitoria Acadêmica da PROGRAD.
E assim, por considerarem-se justas e compromissadas, assinam as partes o presente Termo de
Renovação de Compromisso do (a) monitor do Programa de Monitoria Acadêmica, em 02 (vias)
vias de igual teor.
__________, _____ de __________ de ______.

______________________________________
Prof. Dr. Jorge Luiz Coimbra de Oliveira Pró-Reitor de Graduação

_______________________________________
Assinatura do (a) monitor

*Anexar cópia do Plano de trabalho, assinado pelo Professor Orientador e aluno (a) monitor, Ata do Departamento
aprovando a renovação do monitor, Relatório Final, Avaliação do Professor Orientador, declaração de não acúmulo de
bolsa (somente para bolsista) atestado de matrícula DIRCA/SERCA ou chefe de departamento.

