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PROGRAMA DE MONITORIA DISCENTE DA UNICENTRO 

TERMO DE COMPROMISSO 

O professor-orientador _________________________________________, R.G. ____________________ 

e o acadêmico-monitor __________________________________________, R.G._______________________ 

firmam perante a UNICENTRO o presente Termo de Compromisso do Programa de Monitoria Discente na 

disciplina de ___________________________________ no curso de ____________________ no ano de _____. 

Este Termo é regido pela observância dos participantes ao cumprimento do Regulamento do referido programa, 

aprovado pela Resolução Nº 91-CEPE/UNICENTRO, de 28 de dezembro de 2011, bem como ao disposto nas 

seguintes cláusulas: 

Quanto ao professor-orientador: 

I – preparar e orientar o acadêmico-monitor na execução das atividades de monitoria, discutindo as 

questões teórico-práticas com vistas a subsidiar a formação pedagógica; 

II – elaborar juntamente com o acadêmico-monitor o plano de atividades; 

III – acompanhar o desenvolvimento das atividades e controlar a frequência do acadêmico-monitor; 

IV – comunicar ao Departamento Pedagógico qualquer anormalidade no andamento do programa; 

V– incentivar e propiciar a divulgação dos resultados produzidos pela monitoria. 

Quanto ao acadêmico-monitor: 

I - participar das atividades didático-pedagógicas no âmbito da disciplina na qual executa a monitoria, de 

acordo com o proposto no plano de atividades; 

II – não utilizar o programa para realizar atividades que não constem no plano de atividades da monitoria; 

III - dedicar doze horas semanais às atividades durante todo o período de duração da monitoria; 

IV – não exercer as atividades de monitoria durante o horário das disciplinas que está cursando; 

V – não ser bolsista de outro programa, em caso de Monitoria Remunerada. 

O exercício da monitoria não constitui vínculo empregatício do acadêmico-monitor com a UNICENTRO, 

em razão deste Termo de Compromisso, e somente terão direito a certificado os participantes que concluírem a 

monitoria e tiverem obtido aprovação do relatório final. E para que surtam todos os efeitos legais, o presente 

Termo é firmado pelo acadêmico-monitor e pelo professor-orientador. 

 

Local e data: _______________________, _____ de _______________________ de 20____. 

 

 

____________________________________ 

Acadêmico-monitor 

____________________________________ 

Professor-orientador 

 

Preencher as informações bancárias do monitor somente para a modalidade remunerada: 

BANCO: ITAÚ 

AGÊNCIA:  CONTA CORRENTE:  

 


