
 

 

TERMO DE COMPROMISSO 

O presente Termo de Compromisso é celebrado entre o Curso de Administração 

e Ciências Contábeis do INSTED,  representado pelo Professora Responsável Lizandra 

Menezes, e o Estudante Monitor e/ou Voluntário, 

______________________________________________________________________, 

RA ________________, regularmente matriculado no curso de 

__________________________, portador(a) do CPF ___________________________. 

O NAF é um espaço de coworking no qual podem funcionar, outras atividades 

como Empresa júnior, incubadoras, Núcleo de Práticas Jurídicas, dentre outras 

atividades acadêmicas com viés prático-pedagógico. 

Além de promover maior articulação teoria-prática; o NAF possui outros objetivos, 

tais como: 

• Proporcionar interação pratico-teórica para os acadêmicos dos cursos de 

Administração e Ciências Contábeis. 

• Proporcionar a comunidade em geral possibilidade de atendimento gratuito e 

efetivo. 

• Gerar e agregar valor a comunidade e para a instituição por meio da aplicação 

dos conhecimentos existentes. 

Desta forma, o estudante Monitor e/ou Voluntário terá a oportunidade de aprender 

em contato com a práticas mais atualizadas do mercado. 

O portfólio de serviços oferecidos, de forma gratuita, pelo NAF visa promover a 

cidadania e ampliar as oportunidades do entorno ao redor da comunidade, e inclui: 

Importo de Renda, ITR, regularização de CPF, Abertura de MEI e demais serviços que 

poderão ser agregados. 

Esta prestação de serviços gratuitos será realizada pelos Estudantes Monitores e/ou 

Voluntários, sob a supervisão técnica do (s) Professor (es) Responsável (eis) pelo NAF 

As atividades desenvolvidas pelo Estudante Monitor do Laboratório de Práticas em 

Gestão (LPG) têm como objetivos específicos: 

 

I. O mesmo do edital 

Sendo assim, o presente documento tem como objetivo principal firmar o 

compromisso entre as partes envolvidas, durante o período de um semestre, de acordo 

com o calendário acadêmico institucional dos semestres vigentes, podendo ser 

rescindido por qualquer uma das partes, mediante comunicação por escrito, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias.  



 

 

Ao longo do citado semestre, o Estudante Monitor e/ou Voluntário, deverá 

cumprir, no turno da tarde, a carga horária semanal de 5 (cinco horas), as quais não 

podem ser excedidas, exceto pela participação em projetos e atividades específicas e/ou 

obrigatórias do curso. 

Após o término do semestre, o Estudante Monitor e/ou Voluntário, além de fazer 

jus a horas de atividade acadêmica complementar, receberá um certificado de 

participação equivalente ao total de 50 horas. 

O Estudante Monitor e/ou Voluntário se compromete a manter discrição e sigilo 

sobre quaisquer informações ou serviços prestados às organizações e indivíduos no 

decorrer das atividades realizadas por meio do NAF. 

E, por estarem assim de acordo com o referido acima, as partes envolvidas 

assinam o presente Termo em duas vias de igual valor e para um só efeito. 

 

Professor Responsável pelo Laboratório  

Nome completo: Lizandra Menezes 

Assinatura: ............................................................................................. 

 

Coordenador do Curso de CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

Nome completo: Mônica Satolani 

Assinatura: ............................................................................................. 

 

Estudante Monitor e/ou Voluntário 

Nome completo:  

RA: 

Curso:  

Assinatura: .............................................................................................. 

 

Campo Grande, ____ de _________________ de 2021 


