
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DO AGRESTE LTDA - SOESA 
FACULDADE DE ENSINO REGIONAL ALTERNATIVA – FERA 

CNPJ: 07.664.688/0001-53 
Portaria de Credenciamento Nº 1099 em 03/09/2008 - Publicada no DOU em 04/09/2008. 

Portaria de Reconhecimento do Curso de Pedagogia n
o
122. Publicada no DOU em 15/03/2013. 

     Portaria de autorização do Curso de Educação Física Bacharelado nº 720. Publicada no DOU em 27/11/2014 

                Rua Marechal Floriano Peixoto, 98. Eldorado – Arapiraca – ALCEP 57306-230 
Telefone: (82) 3530-4019 -  Site: www.fera-al.com.br 

E-mail: contato@fera-al.com.br 
 

 

 
TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA ALUNOS MONITORES 

 
Eu __________________________________ CPF______________ , aluno(a) do Curso de  
_____________________________ desta Instituição de Ensino Superior. 
DECLARO, para todos os fins de direito e que se fizerem necessários, que tenho ciência que só 
poderei receber a certificação final da monitoria e usufruir das vantagens de ser inseto de taxa de 
inscrição nos eventos acadêmicos, culturais ou científicos da FERA se cumprir com os seguintes 
itens:  
 
- Preencher a ficha de inscrição e este termo de responsabilidade; 
- Ser aluno regularmente matriculado dos cursos presenciais da FERA e já ter cursando o período 
sob o qual ocorre a disciplina contemplada. 
- Ser cadastrado na Plataforma Lattes do CNPq; 
- Ter disponibilidade para assessorar o professor(a); 
- Apresentar rendimento acadêmico maior ou igual a 8,0 (oito);  
- Fazer o levantamento da Bibliografia básica e complementar bem como dos periódicos da 
Disciplina da monitoria existente na biblioteca;  
- Realizar fichamento dos Textos a serem trabalhados pelo Professor da Disciplina;  
- Pesquisar recursos tecnológicos relacionado com o (s) assuntos trabalhado pelo professor(a). 
Levantamento relacionadas às ferramentas no sentido de contribuir com o Professor;  
- Assessorar o professor na seleção e produção de recursos didáticos como apoio a disciplina da 
monitoria; 
 - Prestar assistência aos alunos esclarecendo dúvidas em relação aos materiais pedagógicos das 
disciplinas, assim, como outras atividades acadêmicas;  
- Participar de reuniões convocadas pelo colegiado do Curso. Coordenação de pesquisa e 
extensão. O professor da disciplina ou direção no sentindo de esclarecer o andamento da 
monitoria; 
- Elaborar um relatório final da monitoria para ser apresentado no congresso cientifico da FERA;  
- Criar e Implementar com o apoio do professor de Grupo de Estudos envolvendo discussões com 
alunos da disciplina, objeto e resultado da monitoria; 
- Incentivar os alunos a prática de pesquisa e extensão bem como na participação em eventos 
acadêmicos, científicos e culturais que a faculdade proporciona; 
- Relatar todas as dificuldades e avaliação da monitoria.  

 
E concordo que a monitoria poderá ser cancelada nos seguintes casos: 
I - por trancamento de matrícula; 
II - por obtenção de frequência inferior a 80% (oitenta por cento) às atividades de 
monitoria, a cada mês; 
III - por apresentar rendimento escolar insatisfatório, com a média ponderada das notas 
das disciplinas que esteja cursando inferior a 8,0, ocorrendo a avaliação a cada bimestre; 
IV- por não apresentar o formulário de acompanhamento mensal e/ou a avaliação final ao 
Serviço de Apoio ao Estudante, em prazo hábil. 
 

Arapiraca,___ de _______de____ 
________________________________ 

Assinatura do declarante (Legível) 
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