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TERMO DE COLABORAÇÃO VOLUNTÁRIA 

 O Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, autarquia federal de 

regime ____________________________, regida por seu Estatuto aprovado pela Resolução 

_____________________________, criado pela Lei _______________, com sede no Rio de Janeiro – RJ, 

inscrito no CNPJ sob o nº ____________________________ neste ato representada pelo 

______________________________________, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a 

Resolução nº ________/2014/CEPE, resolve: 

CLÁUSULA PRIMEIRA  

 O Sr. __________________________________________________________________ 

(qualificar), docente aposentado deste CEFET/RJ (ou do __________________________), tendo obtido 

aquiescência do Departamento/Coordenação_______________________________ (especificar 

)______________________________ ( ou tendo sido convidado pelo Departamento/Coordenação ) 

para desenvolver o Plano de Atividades de ensino, pesquisa e/ou extensão apresentado Sub-Cláusula 

1.1, passa à condição de Professor Sênior do CEFET/RJ podendo usar os bens de propriedade do 

CEFET/RJ descrito na Sub-Cláusula 1.2, para a perfeita e completa realização do referido plano. 

1.1 – Apresentar/descrever o plano de atividades: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________ 

1.2 – Descrever os bens, laboratórios, salas: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

CLÁUSULA SEGUNDA 

2.1 – O Departamento/Coordenação levará em consideração se o tipo de atividade proposta de adapta 

às características de Professor Sênior e às atividade do Departamento/Coordenação. 

2.2 – Ao Professor Sênior é permitido continuar com suas atividades de orientador de graduação e pós-

graduação. 

2.3 – Ao Professor Sênior é permitido continuar ou figurar como coordenador acadêmico de projetos, 

devendo a responsabilidade pelas atividades orçamentárias e administrativas ser desempenhada por 

docente da ativa, tendo em vista eventual responsabilidade do CEFET/RJ. 



CLÁUSULA TERCEIRA   

 As aulas ministradas pelo Professor Sênior no ensino de graduação ou de pós-graduação 

pertencerão ao quadro normal de aulas do Departamento/Coordenação, devendo o seu nome figurar 

em qualquer informação sobre a carga horária do Departamento/Coordenação. 

CLÁUSULA QUARTA  

 A convite do Departamento/Coordenação, o Professor Sênior poderá participar das suas 

reuniões com direito a voz, mas sem direito a voto. 

CLÁUSULA QUINTA  

 Os bens descritos na Cláusula Primeira serão utilizados pelo Professor Sênior sem direito de 

exclusividade. 

5.1 – Fica a cargo do Departamento/Coordenação ( indicar )____________________________, através 

de seu Chefe/Coordenador, a especificação dos horários em que os bens do CEFET/RJ estarão 

disponíveis para a consecução dos fins previstos na Cláusula Primeira. 

CLÁUSULA SEXTA  

 O Professor Sênior não será computado como professor do Departamento/Coordenação para 

efeito de preenchimento de vaga. 

CLÁUSULA SÉTIMA 

 7.1 – O presente instrumento não enseja a criação de qualquer vínculo trabalhista entre o 

Professor Sênior e o CEFET/RJ. 

 7.2 – Compete ao Departamento/Coordenação avaliar bienalmente a conveniência da 

manutenção da colaboração. 

 7.3 – A colaboração prevista neste Termo terá validade a partir da data da assinatura. 

                  Rio de Janeiro, __________de ______________________________ de 20________ 

 

_________________________________________       _________________________________________ 

                           CEFET/RJ                                        Professor Sênior 

                                                                                                  Nome: 

                                                                                                  CPF: 

                                                                                                   CI: 

 


