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PROGRAMA DE MONITORIA 2017 (BOLSISTA) 
 
 

 O Instituto Práxis de Educação e Cultura, por meio do Cursinho Popular Caio Prado Júnior, representado 
pelo seu Coordenador, ___________________________________________, admite como monitor bolsista o (a) 
aluno (a)______________________________________________________________________________________, 
CPF___________________, matrícula ______________, telefone ______________________________,  e-mail 
___________________________________________, para exercer atividades de monitoria sob a orientação e 
supervisão de, _________________________________________________________________________, de acordo 
com as condições abaixo: 
 
1. O período de vigência da bolsa de Monitoria para 2017 terá início em 13/02/2017 e término em 01/12/2017. 
2. O monitor receberá bolsa de desconto integral para a freqüência às aulas do Cursinho Popular, e deverá cumprir 

carga horária de 8 horas semanais em atividades diversas de apoio, em horário fixado em comum acordo entre 
bolsista e IPRA, além de freqüência igual ou superior a 85% nas aulas do Cursinho Popular. 

3. É obrigatório, no presente termo de compromisso, o preenchimento dos campos destinados aos endereços 
eletrônicos (e-mails) do orientador/supervisor e do bolsista. 

4. O Programa de Monitoria será avaliado no final do semestre por meio de entrevista ou outros instrumentos 
avaliativos. 

5. A presente concessão de bolsa de monitoria não estabelece, em hipótese alguma e para nenhum efeito, vínculo 
empregatício entre o IPRA e o bolsista, ou entre este e terceiros, nem lhe dará direito a quaisquer vantagens além 
das expressamente previstas neste termo. 

6. Com base na legislação vigente o IPRA poderá cancelar ou suspender a presente bolsa, não sendo cabível 
recurso ou indenização por parte do bolsista. 

7. O orientador/supervisor é responsável pelo cumprimento das obrigações mencionadas neste termo, 
comprometendo-se a comunicar à Direção do IPRA e Coordenação do Cursinho Popular, qualquer espécie 
de inadimplência e/ou ocorrência de substituição do monitor.  

8. O monitor deverá manter atualizados os dados cadastrais junto à secretaria do IPRA, que será responsável pelo 
cadastro e registro de frequência mensal no controle de bolsistas.  

a. Cabe à secretaria do IPRA manter arquivados os registros de frequência mensal dos bolsistas, 
devidamente assinados pelos orientadores/supervisores. 

9. O monitor deve ter disponibilidade para participar de reuniões e encontros destinados a discussões e 
aperfeiçoamento das atividades de monitoria. 

10. Ao término da monitoria, o orientador/supervisor e o monitor terão direito a uma declaração de participação no 
Programa de Monitoria, emitida pelo IPRA.  

11. O bolsista abaixo assinado declara que aceita a bolsa que lhe é concedida, sem restrição, em todos os seus 
termos e condições. 

   
 
 
 

Assinatura do Orientador   Assinatura do Aluno Bolsista 
 
 

Franca, ______de  __________________________ 2016. 
 
 

ORIENTADOR:_________________________ ALUNO: _______________________________ 
E-MAIL:______________________________ Início das atividades do monitor: ____/____/_____ 
TELEFONE: __________________________ TELEFONE: ___________________________ 

 CPF: __________________________________ 
  

  
  

 
___________________________________________________________________________ 

COORDENAÇÃO DO INSTITUTO PRÁXIS 
 

 
Observações: . 

• Cabe ao monitor preencher o termo de compromisso e entregar devidamente assinado à Secretaria do IPRA. 
• O cadastro do monitor depende do preenchimento correto de todos os campos deste formulário. 


