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ANEXO I

                                              FORMULÁRIO SIMPLIFICADO DE MONITORIA VOLUNTÁRIA EAD

Regulamento do Programa de Monitoria Voluntária Revisão - agosto de 2012

Resolução do Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão Nº - 091/2012

 

Formulário simplificado de Monitoria Voluntária EaD

 

Monitoria junto ao Núcleo de Educação a Distância (NEAD) (      )

 

Monitoria de Disciplina EAD (      )

 

 

Nome da disciplina e curso para o qual será ministrada:

 

 

Departamento:

 

 

Nome completo do Professor Regente/Responsável/Orientador:

 

 

Período referente à monitoria:

(   ) período 2020/1 - 3 de agosto de 2020 a 7 de novembro de 2020

(   ) período 2020/2 - 23 de novembro de 2020 a 27 de março de 2021

(   ) período anual 2020 - 3 de agosto de 2020 a 27 de março de 2021

 

 

Nome completo do monitor selecionado:

 

 

E-mail do monitor selecionado:

 

 

Termo de Compromisso

 

A Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA), representada pela Pró-Reitoria de Graduação e pelo
Programa de Monitoria Voluntária, designa, de acordo com o Edital Especial do Programa de Monitoria Voluntária para Disciplinas na
Modalidade EAD – Emergencial e para suporte em Tecnologias Digitais, junto ao Núcleo de Educação a Distância (NEAD), como Monitor(a)
Voluntário(a), o(a) aluno(a) _______________________________________________, discente do Curso de ____________________, para
exercer a�vidades de Monitoria de acordo com as condições es�puladas a seguir:
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1. O monitor estará sujeito ao regime equivalente a 10 (dez) horas semanais, em adaptação de horário para modalidade EAD, a
ser combinado com o Professor Responsável pela disciplina.

2. Será permi�do ao aluno exercer a monitoria de uma única disciplina por período le�vo.

3. Conforme Regulamento do Programa de Monitoria Voluntária, esta a�vidade tem como finalidade ser um espaço de ensino-
aprendizagem em que o monitor oferece auxílio ao professor e suporte aos acadêmicos, es�mulando o seu interesse pela docência
superior e aprimorando a qualidade do ensino. Este obje�vo geral e os demais obje�vos específicos apontados pelo Regulamento devem
ser observados na atuação dos professores e alunos no Programa de Monitoria Voluntária On-line de caráter Digital / Emergencial para
disciplinas na modalidade EaD.

4. As a�vidades do aluno monitor serão supervisionadas pelo Professor Orientador, de acordo com o Plano de A�vidades
estabelecido pelo Professor Orientador Responsável pela disciplina.

5. A efe�vidade do período da monitoria dar-se-á por meio de entrega de documento in�tulado Relatório Final Simplificado
de Monitoria Voluntária EAD.

6. A pontuação atribuída como A�vidades Complementares ao Histórico Escolar do aluno que atua como MONITOR, bem
como a emissão de documento comprobatório de sua atuação serão efe�vadas somente após a entrega do Relatório Final Simplificado de
Monitoria Voluntária EAD.

7. A emissão de documento comprobatório da atuação de professor orientador de monitor voluntário, será realizada somente
após a entrega do Relatório Final Simplificado de Monitoria Voluntária EAD.

8. O MONITOR, abaixo assinado, declara que está ciente, e de acordo, com o fato de que não receberá qualquer incen�vo
financeiro pelo exercício da Monitoria, e que conhece os termos do Regulamento do Programa de Monitoria.

9. O presente Termo não estabelece, em hipótese alguma e para nenhum efeito, qualquer vínculo emprega�cio entre a
UFCSPA e o MONITOR, ou entre este e terceiros, nem dará direito a quaisquer vantagens além das expressamente previstas neste termo.

10. O Professor Orientador e aluno monitor ficam solidariamente responsáveis pelo cumprimento das obrigações mencionadas
neste termo, comprometendo-se a comunicar à PROGRAD qualquer espécie de inadimplência.

 

 

Data:

 

 

Assinatura do Professor Regente/Responsável/Orientador:

 

 

Assinatura do Monitor Voluntário:

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Márcia Rosa da Costa, Pró-Reitora de Graduação, em 24/08/2020, às 17:43, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.ufcspa.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1059594 e o código CRC E9A47A3C.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufcspa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

