
ANEXO 1 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 

FACULDADE DE LETRAS 

PROGRAMA CASAS DE CULTURA NO ESPAÇO CULTURAL 

 
 

Termo de Compromisso 

 
 

Através deste termo, eu, 
 

  , estudante, matrícula nº 

  _,          regularmente        matriculado/matriculada      no         curso 

  , participarei das ações do Programa Casas de 

Cultura no Espaço Cultural, aprovado (a) no Edital 19/2022/PROEX/FALE/Casas de Cultura 

no Espaço Cultural, na condição de bolsista e assumo as atribuições e obrigações descritas 

abaixo: 

 
a) Ter disponibilidade para atuar 12 (doze) horas semanais; 

 
b) Desenvolver atividades docentes mediante o uso de recursos tecnológicos e metodologia 

de trabalho remoto, em dois encontros por semana, totalizando 100 minutos cada encontro; 

 
c) Participar semanalmente das reuniões teórico-metodológicas; 

 
d) Elaborar relatórios semestrais sobre as atividades de ensino no âmbito de suas atribuições, 

para encaminhamento aos coordenadores, ou quando solicitado; 

 
e) Prezar pelo material didático e equipamentos do Programa e/ou da FALE; 

 
f) Responsabilizar-se pelas ações administrativas referentes às ações didáticas, como 

preenchimentode frequência dos alunos e alunas, fechamento de notas, entrega do diário de 

frequência, entre outras. 

 
g) Participar na organização e desenvolvimento de material didático; 

 
h) Contribuir com atividades de pesquisa sobre ensino-aprendizagem de línguas; 

 
i) Não receber nenhuma bolsa institucional (fornecida pela UFAL, CNPq, CAPES ou 

quaisquerórgãos de fomento; 

 
j) Compor o quadro de PFI do Programa Casa de Cultura no Espaço Cultural por no mínimo 

um semestre letivo; 



k) Encaminhar frequência individual relativa às atividades realizadas ao/à coordenador/a de 

suarespectiva Casa até o dia 20 de cada mês. 

 
 
 

Declaro ter ciência dos direitos e das obrigações inerentes à qualidade de bolsista na 

funçãode PROFESSOR EM FORMAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA CASAS DE CULTURA NO 

ESPAÇO 

CULTURAL e nesse sentido, COMPROMETO-ME a respeitar as exigências descritas nas 

atribuiçõesdo/da bolsista deste Termo de Compromisso. 

 
Estou ciente, também, que: 

 
1. O não cumprimento dos requisitos citados acima implicará no cancelamento da 

bolsae no desligamento do Programa. 

 
2. O acúmulo de outra bolsa (institucional e/ou governamental) implicará na 

devolução dabolsa em duplicidade e possíveis respostas a processos administrativos. 

 
 

Maceió,       _ de__________ de 2022 
 
 
 

___________________________________________ 
Assinatura do estudante 


