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TERMO DE COMPROMISSO DE ORIENTAÇÃO
Eu, _________________________________________________, docente permanente
do Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências e Matemática - PGCEM, na
modalidade acadêmica, informo ao coordenador em exercício atual do PGECM, que o
aluno__________________________________________________________________
,

cuja

matrícula

é__________________________________________,

possui

VÍNCULO EMPREGATÍCIO. Declaro ainda que todas as atividades desenvolvidas ao
decurso de minha orientação com o mesmo, não devem ultrapassar o período de 30 meses
(com mais de 30 meses, o desligamento do estudante do programa, segundo
REGIMENTO INTERNO), são condicionadas pelas seguintes observações e princípios:
1. As atividades acadêmicas (nas disciplinas), ao decurso do programa de
mestrado, do aluno supracitado são independentes das atividades de
ORIENTAÇÃO;
2. A não observância do desenvolvimento das atividades acadêmicas do estudante
em orientação, seguindo os prazos, rituais e determinações oriundas do regimento
do programa e dos documentos produzidos pelo corpo colegiado do programa
implicam na desistência da orientação e comunicação ao coordenador.
3. A não observância do desenvolvimento das atividades de ORIENTAÇÃO,
PESQUISA e PUBLICAÇÃO (entre 24 e 30 meses) de modo satisfatório, do
estudante em orientação, seguindo os prazos, rituais e determinações oriundas do
regimento do programa e dos documentos produzidos pelo corpo colegiado do
programa, implicam na minha desistência da orientação e comunicação ao
coordenador.
4. O vínculo empregatício do respectivo aluno não deverá comprometer as
exigências do programa, em consonância com as normas reguladoras da
CAPES e as condições do EDITAL definidor do processo seletivo e a forma
do seu ingresso, sob pena de que, assumo a responsabilidade por eventuais
contratempos, não cumprimento dos indicadores apontados nos itens anteriores, e
que devem ser contabilizados na minha avaliação trienal como docente
permanente.

___________________________________________________
(ASSINATURA)
Fortaleza, _______/___________/__________________.
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