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.!.ERMA.DE.ÇQmPKOMlsso DE MONITORIA
Eu

aluno(a)

regularmentematriculado no Curso..............................,

sob matrícula n'

da

Universidade Federal de Santa Catarina, tendo cursado (a) a disciplina: MEN..................
ou equivalente no semestre ............./...........

Obtendo nota final

assinoo presenteTeimo

de Compromisso de Monitoría, ciente que:

a- Exercerei atividades de Monitoria, na disciplina acima citada, do Depto de Metodologia de Ensino
no
período
de
.i. . . . .i. .. . ..
a
.i.....t
orientado(a)
pelo(a)
professor
(a)p+n

p

o

irpno

naif

b- A carga horária semanal de minhas atividades será de ] 2 (doze) horas;

(Obs Não poderá exceder a 12 (doze) horas semanais)

SÃO ATRIBUIÇÕS DO MONITOR:
1- Auxiliar o Professor em suas atividades técnico-didáticas,bem como prestar orientação discente, além

de outras que forem solicitadas, de acordo com o Programa de Atividades estabelecidos;

2 - Participar da elaboração do Programa de Atividades que será organizado pelo Professor Orientador;
3 - Comparecer às reuniões a que for convocado, perdendo o direito de bolsa caso não justifique qualquer
das faltas ocorridas;

4 -- Preenchero Relatório Semestralde Monitoria, a ser entreguena Coordenação Geral de Estágios 20
(vinte) dias após o encerramento das ativídades como monitor, condição indispensável para o recebimento

do Certificado.

5 - Exercer as atividades programadas, desde que estas não impliquem em substituição do (a) Professor(a);
6 - Atuar em horário compatível com os demais compromissos discentes.

OBSERVAÇÕES:
1 - Receberá Certificado da Coordenação Geral de Estágios/PREG, somente o (a) aluno(a) que tiver atuado
na monitoria pelo menos por dois meses consecutivos na mesma disciplíila.

2
0 recebimento da bolsa de monitoria estará condicionado ao registro deito pela Secretaria do
Departamento-- on lhe à Coordenada Geral de Estágio do "Controle das Freqüênciás", o que deverá ser
feito até o dia 20 (vinte) de cada mês.

3 - O(a) aluno(a) não poderá receber outro tipo de bolsa enquanto estiver exercendo atividades de
monitora.
Endereço
Telefones

Conta Bancas'iá
Banco

.Agência:
Florianópolis, ......... de

Assinatura do Monitor

Conta Corrente
de

Ass. do Chefe do Depto

