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ANEXO III 

 

  TERMO DE COMPROMISSO 

TUTOR DO PROTAGONISMO ESTUDANTIL 
 

 

Eu, ______________________________________, CPF de nº ___________________, 

SIAPE nº ______________, docente efetivo da Universidade Federal do Cariri - UFCA, com 

regime de trabalho de ______ horas, assumo o compromisso de orientar o(a) estudante 

___________________________________________ no desenvolvimento de suas atividades 

na ação de extensão 

____________________________________________________________  aprovada na 

modalidade Protagonismo Estudantil para o ano de 2019, declaro estar ciente de minhas 

obrigações enquanto TUTOR(A) da ação de extensão supracitada e comprometo-me a 

cumprir as cláusulas deste termo de compromisso. 

 

CLÁSULA PRIMEIRA - Orientar, auxiliar e supervisionar as atividades propostas ao 

bolsista, guiadas a partir plano de trabalho submetido. 

CLÁSULA SEGUNDA - Assinar fisicamente a frequência mensal, até o dia 10 de cada mês.  

CLÁSULA TERCEIRA – Informar a PROEX quando da ocorrência de situações adversas, 

afastamento do(a) proponente/bolsistas e voluntários; 

CLÁSULA QUARTA - No caso do não cumprimento das atividades assumidas pelo 

proponente/bolsista e/ou voluntário, informar a PROEX. 

CLÁSULA QUINTA - Viabilizar que o proponente/bolsista /ou voluntário(s) apresente, no 

mínimo, um trabalho, cujo tema esteja relacionado ao objetivo do projeto de extensão em 

evento científico/acadêmico realizado pela UFCA ou indicado pela PROEX; 

CLÁSULA SEXTA - Acompanhar o processo de seleção do bolsista, no caso de 

desligamento do proponente/bolsista, conforme orientações estipuladas em edital, sob pena de 

redistribuição dos recursos para projetos que não receberam financiamento, de acordo com a 

ordem de classificação do edital; 

CLÁSULA SÉTIMA - Citar o apoio da PROEX nos materiais e espaços de divulgação da 

ação contemplada, bem como do órgão de fomento externo, quando aplicável; 
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CLÁSULA OITAVA - Incluir o nome do proponente/ bolsista e voluntários em publicações 

e nos trabalhos apresentados em congressos e seminários, cujos resultados tiveram a 

participação efetiva destes; 

CLÁSULA NONA - Atender as demandas da PROEX com relação a visitas, processos 

avaliativos ou de acompanhamento; 

CLÁSULA DÉCIMA - Participar dos Encontros de Extensão (ENEX) e em, pelo menos, de 

uma edição da UFCA Itinerante e/ou de demais eventos promovidos pela PROEX; 

 

 

TUTOR(A) DA AÇÃO: _____________________________________________ , ___/____/______ 
 

PRÓ-REITOR(A) DE EXTENSÃO:  __________________________________ , ___/____/______ 


