Programa Kairós

PROGRAMA KAIRÓS

Data da entrega do
relatório:

BOLSA-OPORTUNIDADE
Edital 01/2017

_____/_____/_____

RELATÓRIO MENSAL - ATIVIDADES DE CONTRAPARTIDA

Mês de Referência:____________
1. IDENTIFICAÇÃO
Bolsista:

Curso Regular:

Atividade de Contrapartida:
Orientador:
2. METAS DO TRABALHO MENSAL – preenchida pelo bolsista

3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO - preenchido pelo bolsista

SP Escola de Teatro - Centro de Formação das Artes do Palco
Av. Rangel Pestana, 2401, Brás 03001-000 - São Paulo - SP
www.spescoladeteatro.org.br

Módulo:

4. OBSERVAÇÕES DO ORIENTADOR

5. AVALIAÇÃO DOS CUMPRIMENTOS – preenchida pelo orientador
Sim
O aprendiz cumpriu as metas propostas?
O aprendiz cumpriu os horários definidos para os encontros?
O aprendiz demonstrou interesse pelas atividades?

SP Escola de Teatro - Centro de Formação das Artes do Palco
Av. Rangel Pestana, 2401, Brás 03001-000 - São Paulo - SP
www.spescoladeteatro.org.br

Parcial

Não

Sim
O aprendiz faltou em algum encontro sem justificativa?
Informações importantes:
•

Os relatórios mensais devem ser entregues até o dia 22 de cada mês ou, no caso deste dia
ser um fim de semana, segunda-feira ou feriado, no primeiro dia útil letivo seguinte. O primeiro
relatório mensal deve ser entrege dia 28/03.

•

Todos os relatórios (mensais e final) deverão estar avaliados e assinados pelos
orientadores, além de devidamente preenchidos por ambas as partes. O Programa Kairós não
receberá relatórios que não cumpram com este requisito.

•

As entregas dos relatórios (mensal e final), assim como a do trabalho final, ao Programa Kairós
não serão de responsabilidade dos formadores, coordenadores e orientadores, sendo o
aprendiz o único responsável por estas obrigações.

•

O Programa Kairós não se responsabilizará por entregas realizadas em outros
departamentos ou a outros colaboradores, ou seja, somente se responsabilizará por entregas
realizadas à equipe do Programa Kairós.

•

Atrasos serão tolerados, apenas num limite de um dia útil, sendo que esta medida acarretará
em um cumprimento parcial da meta de trabalho, conforme item 1.8 do ANEXO III do Edital
01/2017. Após este prazo, não serão aceitos relatórios e trabalhos finais, sob nenhuma hipótese
(exceto as resguardadas pela Lei), ocasionando o cancelamento imediato da BolsaOportunidade.

_______________________________

_________________________

Assinatura do Bolsista

Assinatura do orientador

São Paulo,_____ de______________ 2017.
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Não

