Anexo I
Formulário de Inscrição
Inscrição para Seleção de Monitores (as) para unidades dos Cursos Técnicos IFNMG
Campus Diamantina
Por meio da presente ficha, solicito minha inscrição para Seleção de Monitores(as) para
unidades curriculares dos Cursos Técnicos do IFNMG Campus Diamantina, conforme o
Edital Nº 05 de 13 de abril de 2018 e declaro estar ciente de que a mesma implica minha total
concordância e o cumprimento de todas as normas estabelecidas pelo referido Edital, bem como
declaro, sob as penas da lei, a veracidade da documentação e informações por mim
apresentadas.
Aluno(a):________________________________________________________________
Curso: ______________________________ Matrícula: ___________________________
Nº do RG: ___________________________ Órgão Expedidor:_____________________
Data de Nascimento: ___________________ CPF:______________________________
Endereço: ______________________________________________________________
________________________________________________________________________
Telefone: ( ) ____________________ Email: ____________________________________
Dados bancários: Banco: ___________________
Nº Agência: _______________ Nº Conta corrente: _______________
Unidade curricular pretendida: ______________________________Nota obtida: _______
Obs.: Anexar Declaração ou comprovante similar que comprove a nota obtida na unidade
curricular, caso já tenha cursado.
Professor(a) orientador(a): _________________________________________
Diamantina (MG), _______ de abril de 2018
_________________________________________________
Aluno(a) Requerente
Inscrição: ( ) Deferida

( ) Não deferida

___________________________________________
Assinatura da Coordenação de Ensino

Anexo II
Termo de Compromisso e Adesão
Eu, _________________________________________________________________,
matriculado no curso _________________________________________________,
aceito participar do Programa de Bolsa Monitoria – Edital nº 05/2018 de 13 de abril de
2018, como bolsista da unidade curricular ________________________________, no
período de _____/_____/2018, recebendo um valor de R$ 160,00 (cento e sessenta
reais) mensal.
Banco:

______________

Agência:

________________

Conta

Corrente:

____________.
Comprometo-me a obedecer as regras do Programa, ficando ciente de que qualquer
desrespeito às mesmas implicará no meu desligamento.

Diamantina (MG), _____ de abril de 2018
______________________________________________________
Assinatura do aluno(a) e/ou do responsável, caso menor de idade

Anexo III
Relatório Mensal – Bolsa Monitoria

Declaro para os devidos fins de recebimento da Bolsa do Programa Institucional de Bolsa
Monitoria, que o (a) aluno(a) abaixo relacionado, executou os serviços de monitoria no mês de
__________________________, ano de 2018, nos termos do Edital 05/2018 de 13 de abril de
2018.

Bolsista:

Unidade curricular da monitoria:

Atividades exercidas pelo bolsista:

Professor (a) coordenador(a) da monitoria:

Diamantina (MG), _____ de ___________ de 2018

________________________________________
Professor(a) Coordenador (a) Monitoria

__________________________________________
Bolsista

Anexo IV
Avaliação Final – Bolsa Monitoria
Em atendimento ao disposto no Edital nº 05/2018 do IFNMG Campus Diamantina que
dispõe sobre o Programa Institucional de Bolsa Monitoria, segue a ficha de avaliação
final do Programa Bolsa Monitoria.
Nome do Bolsista: _______________________________________________________
Professor(a) responsável: _________________________________________________
Unidades curriculares/ Atividades de monitoria desenvolvidas:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Período: _______________________________________________________________
Carga horária total: ______________________________________________________
Curso(s) atendido(s): ____________________________________________________
Avaliação final (Nota de 0 a 10)
Perfil do Monitor

Nota

Interesse pelo assunto
Relacionamento com os colegas
Comprometimento
Cumprimento de horário
Média
Observações:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Diamantina (MG), _____ de _____________ de 2018
______________________________
Professor(a) Coordenador(a) Monitoria

Anexo V
Declaração
Eu, abaixo assinado ____________________________________________________,
CPF nº____________________, portador(a) do documento de identificação nº
___________________________,

DECLARO

não

estar

exercendo

atividade

remunerada e/ou não receber bolsa de órgãos financiadores de pesquisa e extensão.
Declaro, também, estar ciente de que, se for comprovada falsidade desta declaração,
perderei a bolsa monitoria.

Diamantina (MG), _____ de _____________ de 2018.

________________________________________________
Assinatura do aluno(a)

