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ANEXO V 
 

TERMO DE RESPONSABILIDADE: 

 

Eu, ______________________________________, nº de matrícula __________________, 

estudante da UFU do curso_______________________, comprometo-me a: 

 

1. Cursar, no período do intercâmbio, as disciplinas do Plano de Estudos previamente aprovadas 

pela Coordenação do Curso. Caso haja alterações no Plano, estas deverão ser comunicadas e 

reaprovadas pela Coordenação de Curso e pela DRII; 

2. Assistir regularmente às aulas e participar de todas as atividades de seguimento, controle e 

avaliação de caráter administrativo estabelecidos pela instituição de destino;  

3. Preencher e cumprir as cláusulas do Termo de Compromisso para a mobilidade. 

4. Retornar à UFU e dar continuidade ao seu Curso de Graduação, no semestre imediatamente 

subsequente ao término do período de intercâmbio.  O estudante selecionado deverá retornar ao 

Brasil no prazo de 15 (quinze) dias a contar da conclusão do estudo. 

5. Compartilhar as informações e experiências adquiridas, durante o intercâmbio no exterior, 

junto aos futuros candidatos à mobilidade internacional, conforme demanda da UFU;  

6. Participar das atividades relativas ao acolhimento dos estudantes estrangeiros recebidos pela 

UFU, conforme solicitação da DRII; 

7. Preencher o Relatório Final de Mobilidade, disponível na página da DRII, quando de seu 

retorno; 

8. Providenciar junto à instituição receptora, as ementas e as notas das disciplinas cursadas e 

aprovadas, para efeito de equivalências curriculares quando do retorno; 

9. Responsabilizar-me pela obtenção e pelos custos do visto de entrada, inclusive quanto à 

observância do prazo para sua expedição; 

10. Cumprir com as normas, leis e regulamentos dos do programa, da instituição acolhedora e do 

país desta; 

11. Observar as normas de organização e funcionamento da instituição acolhedora (normas 

constitucionais e legais e atos normativos internos, tais como Estatuto, Regimentos e atos 

administrativos em geral), cumprindo deveres inerentes à frequência e ao aproveitamento dos 
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componentes curriculares em que se matricularem, nos termos do Plano de Estudos e das 

modificações autorizados pela Instituição acolhedora e de origem. Os estudantes de intercâmbio 

estarão sujeitos às mesmas condições de regularização, promoção e aprovação de disciplinas que 

os outros estudantes da mesma instituição; 

12. Cobrir os custos de translado para o país de destino, assim com o translado de volta ao 

Brasil; 

13. Cobrir os custos correspondentes aos materiais de estudo, insumo e quaisquer honorários por 

serviços ou atividades não incluídas no programa; 

14. Adquirir, obrigatoriamente, seguro de acidente, doença, responsabilidade civil e 

repatriamento, incluso funerária e de cobertura internacional, conforme as exigências das 

instituições e países de destino; 

15. Informar à UFU e à instituição acolhedora seus antecedentes de saúde (cirurgias, alergias, 

medicação e tratamento atual, vacinas e informação considerada relevante);  

16. Informar ao responsável pela mobilidade na UFU e na universidade de destino sobre a data e 

horário de sua chegada no país de destino, bem como os números de telefone em que possa ser 

contatado. Igualmente informar à UFU a data e horário de retorno ao Brasil. 

 


