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UNIVERSIADE DE CRUZ ALTA 
 PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO  
 

EDITAL N° 13/2017  
 

Abertura de Inscrições para a Modalidade de Acadêmico Apoiador 
2017/01 

 
  A Pró-Reitora de Graduação da Universidade de Cruz Alta, por meio dos 

Diretores de Centro e dos Coordenadores de Curso, no uso de suas atribuições, 
torna público a abertura de inscrições destinadas à Modalidade de Acadêmico 
Apoiador aos alunos dos Cursos de Graduação da Universidade de Cruz Alta, o 
qual será regido pelas disposições deste Edital, aprovado pela Resolução Nº 
08/2015, de 15 de dezembro de 2015. 
 
1. Da Modalidade Acadêmico Apoiador: 
1.1. Entende-se por Modalidade Acadêmico Apoiador o acompanhamento em 
estudos práticos nos Laboratórios da Universidade de Cruz Alta, possibilitando a 
ampliação dos conhecimentos de formação profissional e o aprofundamento de 
conteúdos considerados necessários à compreensão nas disciplinas dos cursos de 
graduação. 
1.2. A atividade constitui um instrumento de aprimoramento pedagógico 
extraclasse envolvendo um grupo de estudantes sob a orientação de um 
Acadêmico Apoiador indicado pelo professor responsável pela disciplina e/ou que 
se habilite para tal. 
1.3.  A oferta da Modalidade de Acadêmico Apoiador objetiva:  
I – Incentivar hábitos de estudo, tornando mais dinâmico o processo de ensino- 
aprendizagem.  
II – Valorizar os acadêmicos que se destacam em conhecimentos e conteúdos nas  
disciplinas dos cursos de graduação tendo em vista apresentarem altas 
habilidades.  
III – Exercitar o diálogo continuado que perpassa a vida acadêmica dos 
estudantes.  
 
2. Das Inscrições: 
2.1. As inscrições serão efetuadas a partir de 10 de março de 2017, no Campus 
Universitário, sito na Parada Benito Km. 5.6, em Cruz Alta, RS, nos locais e 
horários a seguir:  
 

Local de Inscrição Horário 

Secretaria do CCSA Das 14h30min às 17h e das 19h às 22h 

Secretaria do CCHS Das 14h30min às 17h e das 19h às 22h 
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2.2. Este edital é contínuo e tem validade para as demandas que surgirem ao 
longo de cada semestre letivo do ano de 2017.  
 
3. Das Vagas: 
3.1. As vagas ficam condicionadas às condições e estrutura dos laboratórios da 
UNICRUZ.  
 

     4. Da Inscrição: 

4.1. Para inscrever-se na Modalidade Acadêmico Apoiador o aluno interessado 
deverá: 
a) preencher e assinar o termo de inscrição (Anexo I);  
b) dirigir-se ao funcionário responsável pelo laboratório encaminhando listagem 
contendo número, nome e assinatura dos alunos interessados em sua orientação, 
identificando ainda curso(s), disciplina e conteúdos; 
c) informar ainda nesta mesma listagem os dias e horários da orientação, 
lembrando que esta deverá ser fora dos horários de aula em que os alunos estão 
matriculados; 
d) apresentar seu comprovante de matrícula no semestre letivo e Documento de 
Identidade (RG); 
e) assinar termo que revele seu compromisso pela observância das normas de 
segurança no uso dos laboratórios, bem como ciência de que a Modalidade 
Acadêmico Apoiador não constitui cargo ou emprego, nem representa vínculo 
empregatício de qualquer natureza com a Fundação Universidade de Cruz Alta, 
portanto, não implica em remuneração, desconto em mensalidades ou ajuda de 
custo.  
4.2 Caberá ao funcionário responsável pelo Laboratório:  
a) confirmar se há vaga no laboratório nos horários e datas pretendidas pelo 
aluno apoiador que se inscrever;  
b) após confirmação de inscrição receber do acadêmico o comprovante de 
matrícula do semestre letivo e Documento de Identidade (RG);  
c) após confirmação de inscrição repassar ao Diretor de Centro cópia da listagem 
com número, nome, assinatura dos alunos interessados em orientação 
extraclasse, identificando curso, disciplina e conteúdos; 
d) confirmar o desenvolvimento da orientação extraclasse por parte do aluno 
apoiador, registrando curso, disciplina e conteúdo desenvolvido; 
e) repassar à Direção de Centro, ao final de cada semestre letivo, relatório de 
acompanhamento da Modalidade Acadêmico Apoiador para que estes sejam 
enviados à PROGRAD para emissão de Certificado de Participação ao Aluno 
Apoiador para que o mesmo possa utilizar como atividade complementar.  
 
5. Dos Prazos: 
5.1.  O Acadêmico Apoiador inscrito neste edital desenvolverá as atividades no 
semestre 01/2017.  
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5.2.  Prazo final para entrega dos relatórios dos acadêmicos apoiadores para o 
funcionário do Laboratório para emissão de certificados pela Pró-Reitoria de 
Graduação é até o último dia de exame do semestre letivo em andamento. 
5.3. O cumprimento do prazo acima citado é condição sine qua non para emissão 
dos certificados no respectivo semestre. 
 
6. Das Disposições Finais: 
6.1. A aprovação do candidato inscrito na Modalidade Acadêmico Apoiador está 
condicionada a assinatura do Termo de Compromisso (Anexo II) antes de dar 
início ao trabalho. 
6.2. A atribuição do Acadêmico Apoiador regulamentada por resolução específica, 
não constitui cargo ou emprego, nem representa vínculo empregatício de qualquer 
natureza com a Fundação Universidade de Cruz Alta. 
6.3. O presente Edital poderá sofrer eventuais acréscimos e/ou alterações, 
enquanto não consumado o ato que lhe disser respeito, até a data de convocação 
dos candidatos para a realização das inscrições. 
6.4. A adesão do aluno ao Programa Acadêmico Apoiador pressupõe total adesão 
e anuência aos termos do presente Edital. 
6.6. Os casos omissos serão resolvidos pela Resolução Nº 08/2015, de 15 de 
dezembro de 2015. 
6.7. Eventuais esclarecimentos poderão ser obtidos junto à Pró-Reitoria de 
Ensino, na Assessoria Pedagógica, Parada Benito Km 5.6 S/Nº, Cruz Alta, RS, 
telefone: (0XX) 55 3321 1503, ou pelo e-mail: prograd@unicruz.edu.br 
 

 
Cruz Alta, 10 de março de 2017. 

 

 

 

 

 

Profª Drª Solange Beatriz Billig Garces 
Pró-Reitora de Graduação 

 
 
 
Registre-se e Publique-se. 
Cruz Alta, 10 de março de 2017. 
==================== 
 
Sadi Herrmann 
Secretário-Geral 
 
 

mailto:prograd@unicruz.edu.br
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UNIVERSIDADE DE CRUZ ALTA 

 Pró-Reitoria de Graduação 
EDITAL N° 13/2017 – Anexo I 

 
Formulário de Inscrição de Acadêmico Apoiador  

 
Nome: 
___________________________________________________________________ 
 
Rua: _____________________________________  Nº: _________  Apto: ______ 
 
Bairro: _________________________ Cidade: ___________________ UF: _____ 
    
CEP:____________ Fone(s) com DDD: (     )______________  (     )___________ 
 
E-mail: ____________________________________________________________ 
 
CPF Nº: ____________________________ RG: ___________________________  
 
Órgão de Expedição: _________________ Data de Expedição: _______________ 
 
Centro de Ensino: ____________________________________________________ 
 
Curso: _____________________________________________________________ 
 
Disciplina: __________________________________________________________ 
 
Professor(a): _______________________________________________________ 
 
 

Data: ______/ __________/ 2017. 

                                                  
 
 

____________________________ 
                                                                      Assinatura do (a) Acadêmico(a) 

 

____________________________ 

                                                                         Assinatura do (a) Professor(a) 
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UNIVERSIDADE DE CRUZ ALTA 

 Pró-Reitoria de Graduação 
EDITAL N° 13/2017 – Anexo II 

 
TERMO DE COMPROMISSO DE ACADÊMICO APOIADOR 

 
 
Nome do(a) aluno(a): 
Número Matrícula: 
Nome do professor orientador: 
Curso vínculo: 
 
 
Atividade de Acadêmico Apoiador: (   ) Ensino (   ) Pesquisa (   ) Extensão 
 
Período de realização: _______________________________________________ 
 
 

De acordo com as normas que regem a Modalidade Acadêmico Apoiador e 
nos termos da Resolução Nº 08/2015, de 15 de dezembro de 2015, estou ciente 
de que a participação na Modalidade Acadêmico Apoiador não gera função 
remunerada, nem estabelece vínculo empregatício de qualquer natureza 
com a Fundação Universidade de Cruz Alta. 
 

 
Cruz Alta, ___/_________/ 2017. 

 
 

 
___________________________ 
 Assinatura do Acadêmico Apoiador 
 
 
RG: _______________________ 
 


