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RESULTADO DA SELEÇÃO DO PROGRAMA DE VOLUNTÁRIOS DO PROJETO DE EXTENSÃO 
LABCRIATIVO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DOS GUARARAPES  

 
 
MARKETING - BOA VISTA 
 
Yuri Filipe Bezerra dos Santos 
Sarah Andrade Fernandes de Oliveira 
Gleyson Henrique Dos Santos Farias 
Kellen Roberta Maria Da Silva 

 
 
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - BOA VISTA 
 
Luana Silva de Lira 
Maria Eduarda Cunha de Lima 
Larissa Giovana Nascimento e Silva 
Daniela Maria de Araujo Lima 

 
MARKETING – PIEDADE 
 
Natanael Victor do nascimento Silva  
Roberto Barese do Nascimento Gomes 

 
PUBLICIDADE - PIEDADE 
 
André Cahú Melo 
Mateus Augusto leite maciel 
Renatha Érika Castanha de Melo da Silva 
Brendo Domingos da Silva 
Renatha Érika Castanha de Melo da Silva 
Jade Camille de Carvalho Cavalcante  

 
DESIGN GRÁFICO – PIEDADE 
 
Alexandro Marcelino de Oliveira 
Willemberg Rociny da Silva 
Viviane de Lucena Silva  
Thifanny Celine Lopes Sistelos dos Santos  
Elizabeth Cristina Torres da Silva 
Ana Katharyna Marques de Araujo 
Emanoel Augusto Moreno Barros 
Elizabeth Maria de Arruda Oliveira 
Felipe Ribeiro Soares 
Alexandro Marcelino de Oliveira 
Manuela Etiane Rodrigues Luz 
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FOTOGRAFIA – PIEDADE 
 
Michel Henrique Oliveira Silva 
Ingryd amorim corrêa  
Bianca Maiara Barros da Rocha 
Elenildo Gomes da Silva  

 
JORNALISMO – PIEDADE 
 
Davi Herculano da Silva 
Caique Henry Moura Gondim  
Everthon Santos da Silva 
Melissa Lorena Fernandes De Paulo 
MARIA EDUARDA VASCONCELOS GOMES 
Melissa Lorena Fernandes De Paulo 
Taylinne Mayara da Silva  
Iasmim Karoline Campos Martins  
João victor tenorio da silva 

 
RADIO E TV – PIEDADE 
 
Luany Luiza Souza de Moura 
Josemar Ribeiro da Silva 

 
 
 

TODOS OS SELECIONADOS DEVEM ENTREGAR À COORDENAÇÃO DA AGÊNCIA OS TERMOS DE 
COMPROMISSO (ANEXO II, AS ÚLTIMAS DUAS PÁGINAS DESSE DOCUMENTO) PREENCHIDOS E 

ASSINADOS ATÉ A QUARTA-FEIRA 11/03 EM AMBOS OS CAMPI 
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ANEXO II - Termo de Compromisso de Voluntário  
 

TERMO DE COMPROMISSO DE VOLUNTÁRIO   
(Deve ser preenchido à mão e em letra de forma) 

 
Pelo presente Termo de Compromisso, o discente abaixo qualificado compromete-se a realizar as atividades de 
Voluntário no semestre letivo de 2020.1, em conformidade com as condições estabelecidas nas cláusulas que seguem. 
 
Cláusula Primeira – Da Qualificação do Discente 
 
Nome___________________________________________________________Telefone__________________________ 
E-mail ______________________________________ RG _______________________ CPF________________________ 
Matrícula ___________________ Curso ________________________________ 
 
Cláusula Segunda - Do Objeto  
O presente Termo tem por objeto o compromisso, pelo discente, de atividades de extensão, em conformidade com as 
regras publicadas no Edital de Voluntários LabCriativo 2020.1 e os regramentos internos do Centro Universitário dos 
Guararapes. 
 
Parágrafo Primeiro – Entende-se por Voluntário, a atividade de auxiliar o professor nas atividades acadêmicas práticas 
em laboratório com equipamentos disponibilizados pela instituição, cujo objetivo é iniciar o (a) estudante na atividade de 
criação de peças gráficas, audiovisuais e radiofônicas, viabilizar a evolução da prática e fomentar o interesse e 
aprofundamento nos estudos, bem como o trabalho cooperativo. 
 
Parágrafo Segundo – O discente deverá obediência às disposições contidas no presente Termo, no Edital de Voluntários 
LabCriativo 2020.1, e nos demais instrumentos normativos institucionais pertinentes. 
 
Parágrafo Terceiro – A investidura na função de Voluntário não exonera o discente de seus compromissos acadêmicos 
regulares, especialmente aqueles referentes aos prazos de matrícula. 
 
Parágrafo Quarto – O exercício da atividade voluntária se dará de forma voluntária, ou seja, sem a concessão de bolsa, e 
não implicará, sob qualquer hipótese, em vínculo trabalhista entre a discente e o Centro Universitário dos Guararapes ou 
sua mantenedora. 
 
Cláusula Terceira – Da carga horária e das Obrigações do Aluno Compromissado  
O discente, como Voluntário, assume a obrigação de cumprir a carga horária de 20 (vinte) horas semanais, distribuídas 
em atividades a serem realizadas em turnos distintos daquele em que desenvolve sua graduação, cabendo-lhe as 
seguintes obrigações:  
a) Colaborar com os professores em tarefas didáticas;  
b) Organizar materiais específicos necessários ao desenvolvimento de atividades inerentes à disciplina em que exercer a 

atividade;  
c) Cumprir as normas acadêmicas e disciplinares do Centro Universitário dos Guararapes, respondendo por eventuais 

danos e perdas decorrentes de sua inobservância, inclusive no que diz respeito ao uso de equipamentos e materiais;  
d) Facilitar o relacionamento entre os estudantes e professor (es) na execução e melhoria do plano de ensino-

aprendizagem;  
e) Atender estudantes em seu horário de atividade, para tirar dúvidas, revisar conteúdos, ou auxiliá-los no estudo da 

disciplina na qual atua como Voluntário;  
f) Desenvolver atividades com estudantes individualmente ou em grupo, autorizado e em consonância com o 

estabelecido pelo corpo docente, para ampliação de conhecimentos, habilidades e atitudes desenvolvidos na 
disciplina ou necessários à sistematização do aprendizado e consolidação de conhecimentos à sua profissão;  

g) Cumprir com a carga horária e o horário estabelecidos para o exercício da atividade;  
h) Apresentar ao Professor Orientador, quando for o caso, proposta de seu desligamento do Programa, até o último dia 

útil do mês anterior ao mês em que não mais atuará no exercício da atividade;  
i) É expressamente vedado ao Voluntário, ministrar aulas teóricas ou práticas em substituição ao Professor, realizar a 

avaliação de estudantes, registrar notas ou frequência em diário de classe impresso ou eletrônico, supervisionar 
estágios e/ou desempenhar atividades de caráter meramente administrativo. 

 
Parágrafo Único – É expressamente vedado ao Voluntário realizar a avaliação de estudantes e supervisionar estágios 
e/ou desempenhar atividades de caráter meramente administrativo. 
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Cláusula Quarta – Das causas de rescisão  
O presente Termo de Compromisso para Atividade Voluntária será rescindido a pedido formal do discente ou por 
iniciativa do Centro Universitário dos Guararapes em razão do descumprimento de qualquer obrigação aqui assumida.  
 
Parágrafo único - Constituem ainda causas de rescisão automática deste Termo, além das previstas no Edital de 
Voluntários LabCriativo 2020.1:  
I – o encerramento, por qualquer motivo, da atividade;  
II – a falta de cumprimento das tarefas atribuídas;  
III – a infringência de preceitos éticos ou regimentais do Centro Universitário dos Guararapes;  
IV – a aplicação de penalidade disciplinar prevista no Regimento Geral do Centro Universitário dos Guararapes ou por 
decisão de órgão da administração acadêmica;  
V – o exercício de atividades de Voluntários em duas ou mais disciplinas, simultaneamente;  
VI – possuir Coeficiente de Rendimento Acadêmico (CRA) menor que 6,0;  
VII – o trancamento ou o cancelamento de matrícula;  
VIII – o abandono voluntário do curso;  
IX – a perda de prazo acadêmico para matrícula;  
X – a conclusão do curso;  
XI – a existência de débitos junto a Secretaria, a Tesouraria e a Biblioteca; XII – por interesse do Centro Universitário dos 
Guararapes, mediante decisão fundamentada. 
 
Cláusula Quinta – Da Vigência  
Este instrumento tem vigência a partir da data de assinatura deste termo até 30/06/2020, conforme as normas e os 
prazos estabelecidos no Edital de Voluntários do LabCriativo 2020.1. 
 
Cláusula Sexta – Das Disposições Gerais 
 
O presente instrumento possui caráter institucional e suas disposições possuem natureza específica de atividade de 
Voluntário, o que será sempre interpretado de acordo com as disposições regimentais e em consonância com o 
entendimento da Administração Acadêmica. 
 
Parágrafo Primeiro – Ao término regular da atividade e pelo comprovado cumprimento integral de sua duração e das 
respectivas obrigações, o discente fará jus a um certificado de horas complementares expedido, conjuntamente, pela 
Coordenação do Curso e pela COEX; 
 
Parágrafo Segundo – Concluída a vigência deste instrumento, poderá o discente concorrer a novo processo seletivo de 
Voluntário, desde que atendidas às condições estabelecidas no correspondente Edital de Seleção. 
 
Parágrafo Terceiro – Qualquer omissão do Termo será suprida pelo Edital de Seleção ao qual o discente estiver vinculado, 
pelos normativos institucionais e/ou, em última instância, por decisão da autoridade universitária. 
 
E, por estar de acordo com o presente Termo de Compromisso, assina -o em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na 
presença da testemunha abaixo subscrita, a fim de que produza seus efeitos jurídicos e legais. 

 
Jaboatão dos Guararapes, PE, _______ de __________________ de 2020. 

 
 
 

________________________________________________________________________ 
VOLUNTÁRIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


