
     
 

IMPRIMIR EM DUAS VIAS 
GUARDAR ESTE DOCUMENTO PARA EVENTUAIS CONSULTAS 

Coordenação de Pesquisa e Extensão da FITS 

 

TERMO DE COMPROMISSO ALUNO (A) VOLUNTÁRIO (A) MONITORIA – 2020 
 
DADOS DO (A) ALUNO (A) 

 
 
 

COMPROMISSOS 
 

 

a) executar as atividades propostas na 
Monitoria aprovado, sob a orientação do (a) 
orientador (a), em todas as fases do 
desenvolvimento do trabalho, incluindo a 
elaboração de relatórios das atividades 
desenvolvidas  
b) fazer referência à sua condição de aluno (a) 
voluntário do programa de monitoria da FITS 
nas publicações e trabalhos apresentado e 
incluir o nome do voluntário nas publicações e 

nos trabalhos apresentados, cujos resultados 
tiveram a participação efetiva do (a) aluno (a). 
c) comunicar imediatamente à COPEX o 
cancelamento e/ou substituição do (a) aluno (a) 
voluntário (a), caso haja impedimento eventual 
das atividades de monitoria; 
d) apresentar o relatório das atividades 
realizadas em caso de substituição do (a) aluno 
(a) voluntário (a) ou cancelamento da monitoria 
visto que a emissão da declaração de 
participação na monitoria está condicionada 

à entrega e aprovação do relatório final ou 
de cancelamento; 
f) É vedado ao (a) orientador (a) repassar a 
outro (a) professor (a) a orientação de seu 
(suas) alunos (as);  
g) atender, sem qualquer contrapartida 
financeira, às solicitações da Coordenação do 
Programa de extensão para participar de 
comissões de avaliação e emitir pareceres 
sobre os processos de pesquisa e extensão da 
IES; 

 
 

CRONOGRAMA 
 

 
 
 

Em ____/____/____, assumimos, junto à Coordenação de Pesquisa e Extensão da FITS, o compromisso de cumprir integralmente as atribuições 
de orientador e de bolsista explicito no Edital Extensão XXXX 2020 e nos itens acima. 
 
 

_________________________________________________                                    _______________________________________________
                                                    Assinatura do(a) Aluno(a)                                                                                  Assinatura do(a)  Orientador(a) 

 
 
 

Em ____/____/____, recebemos o termo de compromisso do(a) aluno(a) e orientador(a) a cima identificados(as). 

 

Visto da COPX:  ______________________________________________________________________________ 

DADOS DO ORIENTADOR (A) 

Nome Completo  

E-mail  

Telefone  

Celular  

Nome Completo  

CPF (apenas números)  

Disciplina da Monitoria  

E-mail  
Unidade de Ensino FITS (   ) 
Celular  Telefone  

Grande Área da Pesquisa 
  [    ] Saúde 
                                                                    

Entrega deste termo pessoalmente à COPEX/UNIT/FITS 02/03/2020 

Início das atividades de monitoria 03/02/2020 

Envio do relatório parcial  03/04/2020 

Avaliação dos relatórios parciais  Maio/2020 

Envio do relatório final 20/06/2020 

Avaliação dos relatórios finais Julho/2020 


