
TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE 

 

 

Declaro para os devidos fins que eu, ____________________________________ 

CPF: _________________,Carteira de Identidade: _________________, residente 

e domiciliado em ________________________, na ________________________, 

nº: ________Bairro: ______________________, telefone: ______________, e-

mail: ________________________________ candidato (a) à vaga de Tutor a 

Distância para o Curso Técnico _____________________________________, na 

modalidade a distância, na Rede e-Tec Brasil/IFNMG, declaro que tenho ciência 

das obrigações inerentes à qualidade de bolsista na função de Tutor a Distância e, 

nesse sentido, COMPROMETO-ME a respeitar as cláusulas descritas no edital nº 

_________________________, e abaixo no que diz respeito às funções do cargo: 
 

 acompanhar os alunos em todas as disciplinas do período; 

 orientar o aluno para estudo a distância, buscando mostrar a necessidade de se 

adquirir autonomia de aprendizagem; 

 registrar o progresso, as dificuldades e os resultados obtidos pelos alunos sob sua 

responsabilidade no portfólio, dentro do prazo estabelecido pela Coordenação de 

Tutoria; 

 discutir, por meio de orientação do Professor Formador de cada disciplina, sobre os 

conteúdos de cada área do conhecimento; 

 acompanhar a avaliação da aprendizagem dos alunos e outros procedimentos; 

 acompanhar o Plano de Estudo Individualizado junto ao acadêmico, dando-lhe todo 

o suporte necessário à superação de suas dificuldades; 

 propor formas auxiliares de estudo; 

 orientar os alunos sobre a importância da pesquisa científica; 

 incentivar debates e produções individuais e coletivas; 

 auxiliar o professor formador na promoção de videoconferências, colóquios, 

palestras, seminários, mesas redondas, painéis, aulas inovadoras; 

 cumprir com pontualidade os horários de atendimento de acordo com o cronograma 

definido pela Coordenação do Curso; 

 consolidar os dados da Avaliação On-line; 

 pesquisar e disponibilizar objetos de aprendizagem na plataforma; e 

 ir se necessário, ao polo presencial para realizar reuniões sob sugestões e 

orientações do professor formador. 
 

Estou ciente, também, que a inobservância dos requisitos citados acima 

implicará(ão) no cancelamento da(s) bolsa(s), com a restituição integral e imediata 



dos recursos, de acordo com as regras prevista na  legislação vigente, acarretando 

ainda, a impossibilidade de receber benefícios, pelo período de cinco anos, 

contados do conhecimento do fato. 

 

 

 

____________________(MG), ______de _____________ de ______ 

             Local e Data 

 

 

 

 

___________________________________________________ 

Assinatura do(a) Candidato(a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE TEMPO PARA A FUNÇÃO DE 
TUTOR A DISTÂNCIA 

 

 

 

Declaro para os devidos fins que eu, ____________________________________ 

CPF: _________________,Carteira de Identidade: _________________, residente 

e domiciliado em ________________________,na ________________________, 

nº: ________Bairro: _____________________, telefone: ______________, e-mail: 

______________________________________ candidato (a) à vaga de Tutor a 

Distância para o Curso Técnico _______________________________________,  

na modalidade a distância, na Rede e-Tec Brasil/IFNMG, declaro que tenho 

ciência das obrigações inerentes à qualidade de bolsista na função de Tutor a 

Distância e, nesse sentido, COMPROMETO-ME a respeitar as cláusulas descritas 

abaixo, no que diz respeito às funções de Tutor a Distância: 

I - dedicação ao desenvolvimento de atividades no Curso Técnico 

_____________________________ na modalidade Educação a Distância, 

ofertados pela Diretoria de EaD do IFNMG, Rede e-Tec Brasil, serviço que será 

desenvolvido nos Polos de apoio presencial do IFNMG, conforme horário a ser 

definido a posteriori pela Coordenação do Curso. 

II – não acumular a percepção da bolsa com qualquer modalidade de auxílio ou 

bolsa com recurso do FNDE. 

III – Desempenhar todas as atribuições inerentes à função de Tutor a Distância 

discriminadas no Edital nº __________________________________ . 
 

A inobservância dos requisitos citados acima implicará no cancelamento da bolsa. 

 

 

Local, ____________________________________ 

 

 

Data, _____________________________________ 

 

 

 

____________________________________________________ 

Assinatura do(a) Candidato(a) 


