CENTRO DE ENSINO SUPERIOR MORGANA POTRICH EIRELI
FAMP - FACULDADE MORGANA POTRICH
NAD – NÚCLEO DE APOIO AO DISCENTE

PROGRAMA ACADÊMICO DE TUTORIAS
TERMO DE COMPROMISSO
Eu,

........................................................................................................................................................,
........................................................................................................................................................,

RG

nº..................................., CPF nº......................................................,
nº......................................................, matrícula nº ................................................. doravante
denominado simplesmente TUTOR,, firmo perante a FAMP – FACULDADE MORGANA POTRICH, neste ato representada
pelaa Coordenadora do Núcleo de Apoio ao Discente – NAD e o(a)
(a) Coordenador (a) do Curso de
....................................................................., o presente TERMO DE COMPROMISSO DE TUTORIA VOLUNTÁRIA na
.....................................................................,
disciplina
curso

“...................................................................................................
...............................................................................................................................................”,
..................................................................”,
......................................................................,

sob

supervisão

do(a)

do

professor(a)

orientador(a)............................................................................................................................................................................... .
orientador(a)...............................................................................................................................................
Este TERMO reger-se-áá pela observância do acadêmico signatário ao cumprimento das exigências estabelecidas pela
legislação interna vigente,
e, e ainda ao disposto nas seguintes cláusulas:
1. O período de vigência da presente Tutoria terá início em ............/............../.................. (dia, mês e ano) e término previsto
para ............/............../.................. (dia, mês e ano),
ano), podendo ser prorrogada por igual período, dentro do mesmo ano letivo,
a critério do(a) professor(a) orientador(a).
2. A Tutoria será exercida de forma VOLUNTÁRIA, NÃO REMUNERADA E SEM FINS EMPREGATÍCIOS.
3. O(a) TUTOR(A) se compromete a dedicar .........
...... horas semanais às atividades de tutoria,, em horário a ser determinado
pelo(a) professor(a) orientador(a).
4. As atividades exercidas por decorrência da assinatura deste TERMO não geram, em hipótese alguma, vínculo
empregatício entre a FAMP e O(a) TUTOR(A),, ou entre este e terceiros, nem dará direito a quaisquer vantagens, além das
expressamente
mente previstas neste TERMO e no Regulamento do programa,, reconhecendo expressamente a finalidade
educacional e acadêmica do mesmo.
5. O(a) TUTOR(A) e o(a) professor(a)
professor(a) orientador(a) declaram conhecer e aceitar todos os termos e condições do
Regulamento vigente que trata do Programa Acadêmico de Tutorias no âmbito da FAMP.
6. O(a) professor(a) orientador(a) é responsável pelo controle da tutoria, comprometendo-se
se a comunicar
com
ao coordenador
de curso e coordenador do NAD – Núcleo de Apoio ao Discente, qualquer espécie de irregularidade ou inadimplemento.
7. Fica vedado ao(a) professor(a) orientador(a) designar ou autorizar o tutor a ministrar aulas que compõem a carga horária
ho
da unidade curricular, aplicar ou corrigir avaliações.
8. O(a) TUTOR(A) entregará ao NAD, no período estipulado no calendário acadêmico vigente da FAMP, a documentação
comprobatória devidamente preenchida e assinada, para efeito de controle e certificação
certificação da carga horária exercida.
9. A não apresentação da documentação de Tutoria de forma correta e completa ao NAD, nos prazos estabelecidos no
calendário acadêmico vigente, cancelará os direitos referentes ao exercício da Tutoria.
10. Por estarem de comum
mum acordo, assinam o presente TERMO DE COMPROMISSO a coordenadora do NAD,
coordenador(a) de curso, o(a) professor(a) orientador(a) e O(a)
O TUTOR(A).
Mineiros – Goiás, .........../............/..............

____________________________

___________________________________

________________________________

Coordenador do Curso

Coordenadora do NAD

Professor(a) orientador(a) da Tutoria

_________________________________________
Tutor(a)

