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ANEXO III – PLANO DE TRABALHO MENSAL DE MONITORIA  

PROGRAMA DE MONITORIA VOLUNTÁRIA 2019/2º - VAGAS REMANESCENTES E 

SUPLEMENTARES 

 

Plano de Trabalho Mensal de Monitoria Voluntária - Vagas Remanescentes e Suplementares – 
EDITAL Nº 23/2019 

Nome do(a) Monitor(a) Voluntário(a) Mês da Declaração 

  

Nome do(a) Professor(a) Responsável Nome da Disciplina 

  

Período das 
atividades 

Atividades propostas pelo(a) 
Professor(a) 

Atividades realizadas pelo(a) 
Monitor(a) 

___/___ a ___/___ 

  

  

  

  

  

  

___/___ a ___/___ 

  

  

  

  

  

  

___/___ a ___/___ 

  

  

  

  

  

  

___/___ a ___/___ 

  

  

  

  

  

  

Formiga, ___/___/_____ 

 

______________________________        ______________________________ 

                                          Professor(a) Responsável                                                        Aluno(a) Voluntário  
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ANEXO IV – DECLARAÇÃO MENSAL DE MONITORIA VOLUNTÁRIA 

PROGRAMA DE MONITORIA VOLUNTÁRIA 2019/2º - VAGAS REMANESCENTES E 

SUPLEMENTARES 

DECLARAÇÃO MENSAL DE MONITORIA VOLUNTÁRIA - VAGAS REMANESCENTES  E 

SUPLEMENTARES – EDITAL Nº 23/2019 

Nome do(a) Monitor(a) Voluntário(a) Mês da Declaração 

  

Nome do(a) Professor(a) Responsável Nome da Disciplina 

  

Data Horário Atividades desenvolvidas 

_____/_____ ___:___  a  ___:___  

_____/_____ ___:___  a  ___:___  

_____/_____ ___:___  a  ___:___  

_____/_____ ___:___  a  ___:___  

_____/_____ ___:___  a  ___:___  

_____/_____ ___:___  a  ___:___  

_____/_____ ___:___  a  ___:___  

_____/_____ ___:___  a  ___:___  

_____/_____ ___:___  a  ___:___  

_____/_____ ___:___  a  ___:___  

_____/_____ ___:___  a  ___:___  

_____/_____ ___:___  a  ___:___  

_____/_____ ___:___  a  ___:___  

_____/_____ ___:___  a  ___:___  

_____/_____ ___:___  a  ___:___  

_____/_____ ___:___  a  ___:___  

_____/_____ ___:___  a  ___:___  

_____/_____ ___:___  a  ___:___  

_____/_____ ___:___  a  ___:___  

_____/_____ ___:___  a  ___:___  

_____/_____ ___:___  a  ___:___  

_____/_____ ___:___  a  ___:___  

_____/_____ ___:___  a  ___:___  

_____/_____ ___:___  a  ___:___  

_____/_____ ___:___  a  ___:___  

Carga horária total de atividades no presente mês:  

Declaração 

Declaro, para fins de comprovação junto à DE, que o (a) aluno (a) CUMPRIU com as obrigações no 
presente mês acima citado, previstas no programa do qual ele(a) faz parte. 

 

Formiga, ___/___/_____. 

_____________________________        ____________________________                                      

Professor(a) Responsável                                                        Aluno(a) Voluntário 
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ANEXO V – REGISTRO DE FREQUÊNCIA MENSAL DE ALUNOS 

NA MONITORIA VOLUNTÁRIA 

PROGRAMA DE MONITORIA VOLUNTÁRIA 2019/2º - VAGAS REMANESCENTES E 

SUPLEMENTARES 
 

Registro de Frequência Mensal de Alunos na Monitoria Voluntária - Vagas Remanescentes e 
Suplementares -  

EDITAL Nº 23/2019 

Nome do(a) Monitor(a) Voluntário(a) Mês da Declaração 

  

Nome do(a) Professor(a) Responsável Nome da Disciplina 

  

Data Aluno(a) – Nome completo Matrícula 

_____/_____   

_____/_____   

_____/_____   

_____/_____   

_____/_____   

_____/_____   

_____/_____   

_____/_____   

_____/_____   

_____/_____   

_____/_____   

_____/_____   

_____/_____   

_____/_____   

_____/_____   

_____/_____   

_____/_____   

_____/_____   

_____/_____   

_____/_____   

_____/_____   

Total de alunos frequentes no presente mês:  

Declaração 

Declaro, para fins de comprovação junto à DE, que os alunos que assinaram esta declaração 
compareceram às atividades de monitoria. A falsificação deste documento gerará cancelamento da 
monitoria voluntária. 

Formiga, ___/___/_____. 

______________________________        ______________________________ 

                                          Professor(a) Responsável                                                        Aluno(a) Voluntário  


