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ANEXO 06
PSS 028/2022 Comissão de Inclusão e Acessibilidade  

TERMO DE COMPROMISSO

Eu,_____________________________________________________________________________, 
discente regularmente matriculado no Curso______________________________________, no 
Período_____________ no Campus________________________________________ Matrícula 
nº_______________________, Identidade nº _________________/SSP/_______,  
CPF______________________,Endereço_______________________________________________
nº______,Bairro_____________________,Município_____________________________________, 
CEP_______________________________, Telefone____________________________________, 
E-mail ________________________________________________________, contemplado  por 
meio do  Processo Seletivo Simplificado 028/2022 Comissão de Inclusão e Acessibilidade referente 
a: (  ) Bolsa Monitoria de Inclusão e Acessibilidade Itinerante, (  ) Bolsa Monitoria de Inclusão 
e Acessibilidade Sala de Aula/Extraclasse. Código da vaga e turno que concorreu: 
______________________. DECLARO ESTAR CIENTE de que: 

1.  A Bolsa terá vigência de 12 (doze) meses, correspondentes ao período de setembro de 2022 a 
setembro de 2023. Podendo a vigência ser prorrogada uma vez, por mais 12 (doze) meses, 
considerando a necessidade da IES; 
2. Farei jus à quantidade de parcelas proporcional ao tempo de permanência referente à vigência da 
bolsa; 
3. O valor mensal da bolsa é de R$ 424,00 (quatrocentos e vinte e quatro reais), e será creditado na 
minha conta corrente até o décimo dia útil do mês subsequente.

4. O CANCELAMENTO DA BOLSA DE MONITORIA DAR-SE-Á: 

a) Caso o bolsista não efetive a matrícula a cada semestre letivo; 
b) Por abandono, trancamento de curso, perda do vínculo acadêmico; 
c) Por desistência do bolsista na monitoria; 
d) Pelo não cumprimento da entrega da frequência e do relatório das atividades desenvolvidas; 
e) Pelo não cumprimento satisfatório das atividades, demonstrando embriaguez ou efeito deste; 
f) Por afastamento (mesmo com atestado médico e/ou outra justificativa devidamente 
comprovada) superior a vinte dias; 
g) Em virtude de algum dado no relatório que informe sobre situações (negativas) graves e/ou 
recorrentes em relação às atividades do monitor; 
h) Constatação de falta de idoneidade de documento apresentado ou falsidade de informação 
prestada pelo discente, a qualquer tempo, sem prejuízo das sanções de reposição ao erário, 
respeitando os princípios do contraditório e da ampla defesa;  
i) Receber quaisquer bolsas disponíveis na UFAM ou de outras instituições referentes à 
assistência estudantil, incluindo de atividades de ensino, pesquisa e extensão, inclusive 
provenientes de estágios ou renda de emprego formal; 

j) Solicitação oficial do (a) discente beneficiário (a); 
k) Cursar outra graduação em Instituição de Ensino Superior;  
l) Pelo não cumprimento de qualquer uma das atribuições pertinentes à monitoria e normativas; 
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m) Ao término do prazo estabelecido neste Processo Seletivo Simplificado. 

5. COMPROMETO-ME a cumprir as seguintes atribuições e requisitos para minha 
PERMANÊNCIA na bolsa: 

a) Participar das orientações iniciais sobre a monitoria, quando convocado pela Comissão de 
Inclusão e Acessibilidade do campus;  
b) Participar dos cursos, encontros, eventos e reuniões do Programa de Monitoria pela Comissão 
de Inclusão e Acessibilidade do campus;  
c) Manter atualizado o cadastro/contatos no e-campus e havendo mudanças na conta bancária 
comunicar a Comissão de Inclusão e Acessibilidade para fins de atualização;  
d) Implementar a bolsa, efetivando ao cadastro dos dados pessoais e bancários, conforme 
cronograma e quadro VI deste PSS, incluindo prazos e orientações;  

e) Apresentar à Coordenação, quando for o caso, a proposta de seu desligamento da bolsa;  

f) Prezar pelo cumprimento de horários, cronograma e tarefas;  

g) Ser assíduo, responsável e proativo nas atividades de monitor;  
h) Atender a demanda de acompanhamento e apoio nas atividades de inclusão dos discentes com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e com altas habilidades ou superdotação;  
i) Preencher e entregar a frequência e o relatório à Comissão de Inclusão e Acessibilidade de seu 
respectivo campus. O encaminhamento da frequência e do relatório deve ocorrer mensalmente 
durante o período de vigência, entre o primeiro e o quarto dia de cada mês. Esses documentos 
precisam estar devidamente preenchidos e assinados pelo discente (monitor), pelo discente 
(apoiado) e pela Comissão de Inclusão e Acessibilidade de seu respectivo campus. A frequência 
e o relatório serão referentes ao mês das atividades desenvolvidas;  
j) Apresentar, a cada semestre, para a Comissão de Inclusão e Acessibilidade de seu respectivo 
campus, em que cursa a graduação, o atestado ou comprovante de matrícula durante o período 
de vigência da bolsa.  
k) Dedicar-me conforme estabelecido no Processo Seletivo Simplificado 028/2022, cumprindo 
20 (vinte) horas semanais para as atividades da monitoria, na qual fui classificado e 
convocado para assumir; 

l) Observar os critérios que implicam no cancelamento da bolsa de monitoria, incluindo a 
leitura/ciência de todo o texto do Processo Seletivo Simplificado 028/2022 Comissão de 
Inclusão e Acessibilidade; 
O descumprimento das condições estabelecidas neste Termo e no Processo Seletivo 
Simplificado nº 028/2022 Comissão de Inclusão e Acessibilidade implicará em ressarcimento ao 
erário dos valores recebidos indevidamente e na minha desvinculação da bolsa.  
 
__________________________, _____ de ______________________de 2022. 

______________________________________ 

Assinatura do(a) Discente 


