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TERMO DE COMPROMISSO DE MONITORIA  

 

De acordo com o Regulamento de Monitorias da PUCRS, a PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO 

GRANDE DO SUL integra o(a): 

 

Dados Pessoais: 
Estudante: NOME COMPLETO (SEM ABREVIAÇÕES) 

CPF: XXX.XXX.XXX-XX  
MATRICULA: XXXXXX-XX  
Curso: NOME COMPLETO (SEM ABREVIAÇÕES) 
Semestre:  XXXX/X 
Telefone para contato: (XX) XXXXXXXXX 
E-mail: Clique ou toque aqui para inserir o texto. 

Endereço: Clique ou toque aqui para inserir o texto. 

Funcionário ou Estagiário PUCRS: ☐ Sim | ☐ Não  (Funcionários e estagiários não podem ser monitores) 

Bolsista de IC/PET: ☐ Sim | ☐ Não 

A ser preenchido somente se Bolsista de IC: 

Informar o tipo de Bolsa (BPA, PET, CNPQ, FAPERGS,...): Clique ou toque aqui para inserir o texto. 
(Caso o aluno seja bolsista de IC, não poderá acumular com bolsa de Monitoria, poderá exercer somente 
monitoria voluntária. Para bolsistas de IC deve ser preenchida e anexada a declaração de concordância 
assinada pelo orientador de IC) 

 
Dados da Monitoria: 

Modalidade: ☐ monitoria voluntária | ☐  monitoria com bolsa 

Vinculada à disciplina: PREENCHER COM NOME COMPLETO DA DISCIPLINA 
Codcred: xxxxx-xx Turma: xxx 
Professor Responsável pela Monitoria: Clique ou toque aqui para inserir o texto. 

Tipo de Monitoria: ☐ exclusivamente em aula,  ☐ exclusivamente extraclasse, ☐ presencial e extraclasse  

Regime: 00 Total de Horas semanais, sendo 00 horas em sala de aula e 00 de atividade extraclasse 
 
Início da atividade: xx/xx/xxxx 

 

A ser preenchido somente se a Monitoria está contemplada com Bolsa*: 
Banco (código e nome do banco): 

Agência: Clique ou toque aqui para inserir o texto.  Conta: Clique ou toque aqui para inserir o texto. 
*para recebimento da Bolsa de Monitoria é necessário que o aluno bolsista tenha conta corrente em seu 
nome, não é permitido conta poupança e conta conjunta. 

 
No quadro de alunos monitores para realizar as atividades de monitoria pertinentes ao referido Curso, as 
quais se regerão pelas cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA 1ª - O presente Termo de Compromisso de Monitoria (TCM) tem por finalidade particularizar a 
relação jurídica especial existente entre o MONITOR e a PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO 
GRANDE DO SUL, caracterizando a não vinculação empregatícia e objetivando: incrementar a ação 

educacional; valorizar a formação ético-cristã, humanística e técnico-científica, a solidariedade e o sentido 
de liberdade com responsabilidade; despertar a vocação para a docência e propiciar maior desenvolvimento 
das potencialidades dos alunos que se destaquem academicamente. 
 
CLÁUSULA 2ª - Fica compromissado entre as partes as seguintes condições básicas de realização de 

monitoria: 
 a) O presente TCM terá vigência até o último dia letivo do semestre vigente, com início na data 

descrita no início deste documento, podendo ser cancelado a qualquer tempo, nos termos do Regulamento 
de Monitorias da PUCRS.  
 b) As atividades de monitoria, a serem cumpridas efetivamente pelo estudante monitor, serão 
desenvolvidas no regime de horas semanais, conforme descrito no início do documento, obrigatoriamente 
de forma presencial, e não poderão prejudicar, em hipótese alguma, o horário de atividade discente a que 
estiver obrigado como aluno.  

 c) O monitor deve reportar o andamento de suas atividades ao professor responsável e a Pró-
Reitoria de Graduação e Educação Continuada, por meio de relatórios parciais (sempre que solicitados) e 
de relatório final semestral da monitoria.  
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 d) As atividades a serem desenvolvidas pelo Monitor bolsista ou voluntário serão as seguintes: 

I - atender estudantes, em grupos ou individualmente, para esclarecimento de dúvidas e 
orientação de atividades relativas às disciplinas vinculadas à monitoria; 

II - participar, havendo interesse do professor responsável e compatibilidade de horários, de 
aulas da disciplina em que é monitor; com a participação restrita à condição de ouvinte ou 
prestando auxilio, nas dúvidas teóricas e/ou práticas, aos estudantes.  

e) São deveres do monitor bolsista e voluntário: 
I - cumprir as horas previstas no termo de compromisso e no plano de atividades, conforme 

horários pré-estabelecidos com o professor responsável;  
II - efetuar diariamente o controle e registro dos atendimentos (para Monitoria extraclasse) e 

atividades desenvolvidas, a serem enviadas periodicamente à Pró-Reitoria de Graduação e 
Educação Continuada, visando também à obtenção de subsídios para a elaboração do 

relatório final da monitoria; 
III - reunir-se periodicamente com o professor responsável pela monitoria para receber 

orientações e informá-lo sobre o andamento das atividades com os estudantes, exceto na 
hipótese de monitoria exercida apenas durante as aulas (artigo 14°, item I), situação em 
que o contato direto ocorre durante as atividades de monitoria; 

IV - elaborar relatório final de monitoria, sobre as atividades desenvolvidas, ao final de cada 

semestre; 

V - realizar estudos necessários à boa condução das atividades de monitoria. 
 f) É vedado ao monitor desenvolver atividades em substituição ao professor ou realizar atividades 
administrativas, como acesso a sistemas de informação de responsabilidade dos professores e correções 
de atividades avaliativas. 
 

CLÁUSULA 3ª – No caso da Monitoria com Bolsa, o valor definido pela PUCRS, será pago no período de 
março a julho, proporcionalmente à data de ingresso do monitor no programa e ao número de horas 

executadas, conforme assinalado no início deste documento. 
 
CLÁUSULA 4ª – A monitoria voluntária, sem bolsa, não desobriga o aluno monitor e o professor responsável 
ao cumprimento das normas previstas no Regulamento de Monitorias, da PUCRS e no presente Termo de 
Compromisso. 
 

CLÁUSULA 5ª - No desenvolvimento da monitoria deverá o Monitor obedecer às normas internas da 
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL, as normas específicas de utilização dos 

Laboratórios e equipamentos, normas específicas da Escola, bem como a outras eventuais recomendações 
ajustadas entre as partes. 
 
CLÁUSULA 6ª - Constituem motivos para o cancelamento automático da vigência do presente Termo de 
Compromisso de Monitoria: 

I. por suspensão imposta pela Instituição ao aluno; 
II. por trancamento de matricula; 

III. pela conclusão de curso; 
IV. por indicação do professor responsável pelo projeto, ao qual o monitor está vinculado, após 

parecer do Comitê Gestor da Escola à Pró-Reitoria de Graduação e Educação Continuada. 
V. Por solicitação do aluno monitor, acompanhada de justificativa. 

 

CLÁUSULA 7ª – A carga horária total em monitorias na universidade não poderá exceder 20h horas 
semanais no total. E a carga horária com bolsa não poderá exceder 12 horas semanais, salvo no caso de 
Monitoria – Prograd cuja bolsa poderá ser de até 16h. 
 
E por estarem de comum acordo com as condições deste Termo de Compromisso, as partes o assinam, em 
2 (duas) vias de igual teor. 

 
Porto Alegre, ______ de ________________________ de ____________ 
 
_____________________________________ 
Estudante Monitor 
 
_____________________________________ 

Professor Responsável 
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 
Pró-Reitoria de Graduação e Educação Continuada 


