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ANEXO VIII
 
 

TERMO DE ACEITE DE ORIENTAÇÃO
 

Declaro, para os devidos fins, que eu, Nome do Orientador, como professor ( ), técnico
administrativo ( ) do Instituto Federal do Tocantins, lotado no setor
___________________________________, tendo conhecimento dos objetivos, das tarefas
concernentes à proposta do projeto de extensão vinculado às ações de arte e cultura e dos
termos do Edital n.º 38/2017/REI/IFTO, de 5 de setembro de 2017, aceito orientar a equipe
integrante do projeto de extensão vinculado às ações de arte e cultura, intitulado: colocar o
nome do projeto, estando ciente de que essa orientação deverá abarcar:
a) a orientação da equipe no desenvolvimento das atividades de extensão, incluindo o
compromisso de informar ao setor de extensão onde o projeto estiver vinculado e/ou à Pró-
reitoria de Extensão sobre qualquer irregularidade no cumprimento da proposta apresentada;
b) a orientação na elaboração de relatórios e de outros trabalhos técnicos;
c) a prestação de esclarecimentos sobre o desenvolvimento do projeto de extensão quando
solicitado, a qualquer tempo, pelo setor de extensão onde o projeto estiver vinculado e/ou pela
Pró-reitoria de Extensão;
d) o cumprimento das exigências do Edital n.º 38/2017/REI/IFTO, de 5 de setembro de 2017.
Para validade do que aqui se estabelece, o ORIENTADOR assina este Termo de
Compromisso.

 
Assinar eletronicamente (Quando terminar de preencher, pode excluir essa observação e

assinar o documento)
 
 

Documento assinado eletronicamente por Francisco Nairton do Nascimento,
Reitor, em 05/09/2017, às 17:55, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ifto.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0147257 e o código CRC 0BC146D7.

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.ifto.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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