UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS
COORDENAÇÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA
FORMULÁRIO
PARA ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADE DE MONOGRAFIA
(AA006/AA261/AA262/AA051/AA052)
Os dados abaixo deverão ser preenchidos por todos os alunos matriculados na disciplina (

)TH545

Métodos e Técnicas de Pesquisa em História ou nas Atividades Acadêmicas de Monografia ( )AA006; ( ) AA261;
( )AA262; ( )AA051 e ( )AA052. O formulário deverá ser assinado pelo aluno e pelo professor orientador da
monografia e entregue na secretaria da Coordenação de curso. Em caso de alteração do professor orientador ou
do tema da monografia, caberá ao aluno atualizar os dados do formulário.
Aluno (a) __________________________________________________________________________
Matrícula________________Professor (a) orientador (a) ___________________________________
Título ou tema da monografia _________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Atividade Acadêmica
TH545 Métodos e Técnicas de
Pesquisa em História
AA261 Tutoria em Monografia
de Licenciatura
AA262 Tutoria em Monografia
de Bacharelado
AA051 Monografia I

Período cursado

Situação

AA052 Monografia II
AA006 Monografia
Observações:

_________________________________
Orientador (a)
e-mail: ____________________________

_________________________________
Aluno (a)
e-mail: ____________________________

Seropédica, UFRRJ, ______ de ________ de

.

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS
COORDENAÇÃO DO CURSO DE HISTÓRIA
TERMO DE COMPROMISSO DE ORIENTAÇÃO DA MONOGRAFIA

O(A)

aluno(a)

____________________________________________________________________________,

doravante denominado ORIENTANDO, regularmente matriculado no _____ período do Curso de
História/ICHS/UFRRJ, sob o número ____________________ (matrícula) e cursando a disciplina
Métodos e Técnicas de Pesquisa em História ou as Atividades Acadêmicas de Monografia (
(

)AA261;

(

)AA262;

(

)AA051

e

(

)AA052,

e

_________________________________________________________________,

o(a)
matrícula

(

)TH545
)AA006;

professor(a)
SIAPE

____________________, doravante denominado ORIENTADOR, resolvem celebrar este termo de compromisso
de orientação da atividade acadêmica cujo produto final é a MONOGRAFIA, requisito parcial para a obtenção do
grau de ______________________________ (bacharel ou licenciado) em História.

Cláusula primeira – do objeto

1.1.
1.2.

Este termo de compromisso de orientação da monografia visa formalizar a atividade de
orientação;
Este termo de compromisso poderá ser revogado mediante solicitação de uma das partes
envolvidas, devendo ser acompanhada de justificativa.

Cláusula segunda – das obrigações
2.1. Fica compromissado entre as partes:
2..1.1. Observar o Regulamento da Monografia;
2.1.2. Zelar pelo cumprimento dos prazos estabelecidos;
2.2. Cabe ao orientador:
2.2.1. Acompanhar e orientar a elaboração da monografia conforme instruções do Regulamento vigente;
2.3. Cabe ao orientando:
2.3.1. Desenvolver atividade de pesquisa e elaborar a monografia conforme o Regulamento vigente e de
acordo com a orientação recebida;
2.3.2. Informar ao orientador sobre qualquer alteração na atividade em curso.
Seropédica, _____ de ____________________ de __________.

_______________________________________________ e-mail: _____________________________________
ORIENTANDO
_____________________________________________ _
ORIENTADOR

e-mail: ____________________________________

