UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFROBRASILEIRA – Unilab
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO – Prograd
PROGRAMA DE BOLSA DE MONITORIA – PBM
EDITAL Nº 19/2019
TERMO DE COMPROMISSO DE MONITORIA REMUNERADA

Declaro, para os devidos fins, que eu, _________________________________________,
Identidade nº_________________________, CPF nº ________________________,
aluno(a)
devidamente
matriculado(a)
no
Curso
de
______________________________________ em nível de graduação na Universidade
da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira, tenho ciência das obrigações
inerentes à qualidade de monitor remunerado do Programa de Bolsa de Monitoria PBM/Unilab, e nesse sentido, COMPROMETO-ME, a respeitar as seguintes cláusulas:
III III IV VVI -

Não receber de Órgãos do Governo Federal, durante a vigência da bolsa do
presente programa, outra modalidade de bolsas oriundas de recursos públicos,
excetuando o auxílio do Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES);
Cumprir o regulamento da UNILAB;
Cumprir o regulamento apresentado no Edital nº 19, de 23 de maio de 2019;
Durante a vigência da monitoria, apresentar à Unilab formulário mensal de
frequência, relatório final e outros documentos solicitados pela PROGRAD;
Participar da Semana Universitária da Unilab (Encontro de Monitoria Acadêmica);
Restituir à UNILAB, nas mesmas condições em que foi beneficiado, acrescido de
atualização monetária, o valor correspondente a todos os benefícios recebidos
relativos à bolsa nos seguintes casos:
a. Não cumprimento do compromisso firmado;
b. Por desistência do curso sem justificativa aceita pelos órgãos competentes
da Unilab.

O não cumprimento das responsabilidades previstas nas cláusulas anteriores implica
desligamento do Programa Bolsa de Monitoria e/ou suspensão da emissão do Certificado
de Participação no Programa, caso as justificativas apresentadas não sejam aceitas.
.

___________________________/___, ___ de junho de 2019

_________________________________
Assinatura do(a) Monitor(a)
Remunerado(a)

_________________________________
Assinatura do(a) Professor(a)
Orientador(a)
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