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ANEXO 9 
 

TERMO DE OUTORGA E 
ACEITAÇÃO DE MONITORIA ACADÊMICA 

CONDIÇÕES GERAIS DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS 

I- Mediante esse instrumento de outorga, o monitor acima nomeado declara que não 
recebe outra bolsa, salvo a de natureza socioeconômica. 

II- O monitor desenvolverá atividades de monitoria acadêmica no total de 10 (dez) horas 
semanais, distribuídas a critério do coordenador da disciplina sem conflitar com os 
dias e horários das aulas do monitor.  

III- Nos casos em que houver interrupção do calendário letivo anual, o monitor deverá 
repor as horas de acordo com o calendário de reposição, exceto nos feriados, em que 
as horas serão abonadas. 

IV- O pagamento da bolsa de monitoria acadêmica será creditado em conta corrente 
individual em nome do OUTORGADO, até o 5º dia útil de cada mês. 

V- Os dados bancários devem ser informados incluindo os dígitos da agência e da conta, 
sendo que os dados cadastrais devem estar atualizados na agência bancária onde o 
OUTORGADO mantenha a conta. 

 
§ 1º  No caso do pagamento ser cancelado por incorreção nos dados bancários, a 
responsabilidade pela regularização é do próprio bolsista, e após a regularização, o 
pagamento será refeito apenas no mês subsequente.    
 
VI- O monitor deverá: 
a) obedecer aos requisitos para inscrição que constam no Edital __________ da Reitoria 

da UFABC; 
b) ser assíduo nas atividades de monitoria; 
c) cumprir as atribuições da monitoria e; 
d) ter um desempenho satisfatório nas atividades de monitoria, sob a avaliação do 

coordenador da disciplina, responsável pela monitoria.  
 

VII- As atividades de monitoria a serem desenvolvidas e seus horários serão definidos 
pelo coordenador da disciplina responsável pela monitoria, que também será 
responsável pelo controle de freqüência e pela avaliação do desempenho, nos termos 
que forem estabelecidos pela Pró-Reitoria de Graduação. 

VIII- O cancelamento da presente bolsa ocorrerá quando: 
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§ 1º  Por recomendação do coordenador da disciplina, responsável pela monitoria, em razão 
do não cumprimento do disposto no artigo VI deste Termo de Outorga, bem como após 3 
(três) faltas do OUTORGADO, sem justificativa, na atividade de monitoria  do 
quadrimestre.  

§ 2º  Forem verificadas informações inverídicas ou de má-fé prestadas pelo 
OUTORGADO durante o processo de seleção, mesmo após a assinatura deste Termo. 

§ 3º  O beneficiário for desligado do quadro de discentes da UFABC. 

§ 4º  O monitor concluir o curso de Graduação da UFABC. 

 
IX- Fica facultado à UFABC o direito de proceder à conferência das informações 

prestadas pelos candidatos no decorrer do processo seletivo daqueles que venham a 
ser classificados para recebimento da bolsa de monitoria acadêmica, inclusive junto 
aos órgãos oficiais, sendo que, mediante a constatação de inadequação das 
informações prestadas com a realidade, a UFABC adotará as medidas legais cabíveis, 
além de cancelar o benefício do discente.             

X- O presente Termo não corresponde a qualquer espécie de relação de emprego entre o 
OUTORGADO e a OUTORGANTE, eis que não configura contrato de trabalho, 
nem tem por objetivo pagamento de salário. 

XI- O OUTORGADO declara que aceita a bolsa que neste ato lhe é concedida, 
comprometendo-se a cumprir o disposto neste instrumento, em todos os seus termos, 
cláusulas e condições. 

XII- A OUTORGANTE poderá, a qualquer tempo e a seu exclusivo critério, cancelar ou 
suspender a bolsa, se o OUTORGADO não cumprir dispostos no artigo VI ou 
incorrer no artigo VIII, não tendo o OUTORGADO, direito a qualquer reclamação 
ou indenização. 

XIII- A OUTORGANTE poderá, a qualquer tempo e a seu exclusivo critério, cancelar ou 
suspender a bolsa por sua conveniência, em especial na hipótese de dotação 
orçamentária insuficiente e/ou não disponibilizada. 

XIV- As atividades decorrentes deste Projeto, não caracterizam vínculo empregatício, não 
estando presentes os requisitos de relação de emprego. 

XV- Havendo desligamento voluntário por parte do OUTORGADO, o mesmo deverá 
informar ao coordenador da disciplina, responsável pela monitoria, bem como 
comparecer à Pró-Reitoria de Graduação para assinar o documento referente ao 
desligamento. 
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XVI- Em toda correspondência do OUTORGADO à OUTORGANTE, referente ao 
objeto do presente Termo, deverá o OUTORGADO explicitar o número do processo 
correspondente, para agilização do respectivo expediente. 

XVII- O monitor, bem como o coordenador da disciplina, declaram estar cientes do 
conteúdo deste termo e responsabilizam-se pelas informações contidas neste. 

 
   Santo André, _____________________ de 20XX. 

 
 
 

(Outorgado) ________________________________________________ 
 
(Outorgante) _______________________________________________ 
 
(Coordenador da Disciplina)___________________________________ 


