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TERMO DE COMPROMISSO DO MONITOR BOLSISTA E DO 

PROFESSOR RESPONSÁVEL – 201_ 
 

___________________________________________________________ aluno regular do Curso de 

Graduação em ____________________________________, da Faculdade Vale do Salgado, na 

condição de bolsista de monitoria, da disciplina _________________________________________ 

e, ______________________________________________________, professor do curso de 

_______________________________________, da Faculdade Vale do Salgado, na condição de 

professor responsável, assinam o presente Termo, de Compromisso, tendo em vista as condições 

abaixo mencionadas:  

1. A Monitoria está vinculada à disciplina ____________________________________________, 

do curso ___________________________________. 

2. O aluno receberá da Faculdade Vale do Salgado uma Bolsa no valor de R$ 120,00 (cento e vinte 

reais) mensais, descontados em semestralidade, a partir de ____/____/_____, com término previsto 

para o dia ____ de ______________ de 201__. 

3. É vedada ao aluno a acumulação com outras bolsas. 

4. O aluno se compromete a: 

a) executar o Plano Trabalho da Monitoria e cumprir uma carga horária de 08 horas semanais; e 

b) encaminhar ao Professor responsável pela disciplina o relatório de atividades e fornecer 

informações sobre as atividades desenvolvidas na monitoria, quando solicitado.  

5. O professor responsável se compromete a:  

a) orientar o monitor; 

b) encaminhar ao COPEX/NAPI um parecer fundamentado sobre o desempenho do aluno na 

monitoria, e o relatório elaborado pelo monitor; 

c) fornecer informações sobre as atividades desenvolvidas na Monitoria e sobre o desempenho do 

aluno, quando solicitado; 

d) encaminhar ao COPEX/NAPI, até o 5º dia útil de cada mês, a freqüência referente ao mês 

em curso, para que o crédito da Bolsa do aluno seja viabilizado; e 

e) comunicar imediatamente ao COPEX/NAPI o cancelamento do bolsista, a fim de evitar 

pagamento indevido da Bolsa. 

7. A ausência do relatório final influenciará negativamente no julgamento das próximas solicitações 

de bolsas. 

8.Será concedido um Certificado de Monitoria, pelo COPEX/NAPI, ao aluno que tiver tido 

uma participação de 75% nas atividades de Monitoria e cumprido todas as exigências do 

programa. 

9. Obrigatoriamente, as freqüências devem ser entregues devidamente assinadas pelo aluno, 

professor, técnico (caso exista) e o coordenador do curso no quinto dia útil de cada mês. 

 

E, para a validade do que aqui se estabelece, o aluno bolsista e o professor responsável assinam este 

Termo de Compromisso em três vias de igual teor, cabendo uma via a cada uma das partes. 

 

 

 ____________________________    _____________________________ 
Aluno Monitor      Professor Orientador 
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DADOS CADASTRAIS DO MONITOR 
 

 
NOME COMPLETO 

 

 

 
DATA DE NASCIMENTO                             RG                                                        CPF 

 

 
 

ENDEREÇO COMPLETO  

  
 

 

 

FILIAÇÃO: 
 

 

 
 

 

E-MAIL: 

 
 

 

CURSO:              SEMESTRE: 
 

 

 
DISCIPLINA O QUAL FARÁ A MONITORIA             TURNO:  

 

 

 
MONITORIA REMUNERADA     MONITORIA NÃO REMUNERADA 

 

 
 

CURSO O QUAL A DISCIPLINA DA MONITORIA ESTÁ VINCULADA 

 
 

 

PROFESSOR RESPONSÁVEL PELA MONITORIA 

 
 

 

PERÍODO DE REALIZAÇÃO DA MONITORIA 
 

 

  


