
 TERMO DE COMPROMISSO DE MOBILIDADE ACADÊMICA INTERNACIONAL 

 Eu,  _________________________________________________,  estudante  do  Curso  de  Graduação  em 
 _____________________________________  da  Universidade  Federal  do  Ceará,  número  de  matrícula 
 ______________________,  par�cipante  do  Edital  de  Mobilidade  Acadêmica  Internacional  -  UFC  Mundo, 
 comprometo-me a cumprir as obrigações, como estudante em intercâmbio, listadas abaixo: 

 1.  Seguir  as  normas  previstas  no  Edital  que  rege  minha  mobilidade,  sob  pena  de  ter  meu  intercâmbio 
 cancelado. 

 2.  Atender  às  disposições  e  regras  administra�vas  e  acadêmicas  da  ins�tuição  de  des�no  e  da  UFC, 
 durante todo o período de mobilidade. 

 3.  Contratar  seguro-saúde  de  ampla  cobertura  que  inclua,  pelo  menos,  assistência  médica  por  acidente  e 
 enfermidade,  repatriação  médica  e  funerária.  Observar  os  termos  do  seguro  contratado,  atentando-me 
 para  o  fato  de  seguros  governamentais  (como  o  PB4,  IB2  e  seguros  sociais  dos  estados  europeus) 
 geralmente NÃO cobrirem repatriação médica e funerária. 

 4.  Apresentar  à  Pró-Reitoria  de  Relações  Internacionais  e  Desenvolvimento  Ins�tucional  (PROINTER)  a 
 documentação requerida dentro dos prazos es�pulados sob risco de cancelamento da mobilidade. 

 5.  Cursar,  durante  o  intercâmbio,  as  disciplinas  previstas  no  plano  de  estudos  aprovado  pela  Coordenação 
 de  Graduação.  Caso  ocorram  alterações  no  plano  de  estudos  originalmente  formulado,  solicitar 
 novamente sua validação junto à Coordenação de Graduação e informar à PROINTER. 

 6.  Arcar  com  os  custos  para  emissão  de  passaporte,  visto,  hospedagem,  alimentação,  transporte,  bem 
 como com outras despesas eventuais. 

 7.  No  início  da  mobilidade,  não  ter  ultrapassado  o  limite  máximo  de  créditos  necessários  para  a  integração 
 curricular. 

 8.  Dar  prosseguimento  e  concluir  meu  curso  de  graduação  na  UFC  após  o  término  do  período  da 
 mobilidade. 

 9.  Apresentar  à  PROINTER,  em  até  30  (trinta)  dias  após  o  final  do  intercâmbio,  o  histórico  escolar  com  as 
 disciplinas cursadas na IES estrangeira. 

 10.  Cumprir  meu  papel  de  estudante  representante  da  UFC  no  exterior,  empenhando-me  em  obter  bom 
 aproveitamento  acadêmico  e  portando-me  com  é�ca  e  responsabilidade,  dado  que  meu 
 comportamento  pode  refle�r  na  parceria  que  a  UFC  mantém  com  a  ins�tuição  estrangeira  onde 
 realizarei intercâmbio. 

 11.  Ter  desempenho  acadêmico  sa�sfatório  durante  o  período  do  intercâmbio,  com  aproveitamento  de, 
 pelo  menos,  20  ECTS  (Créditos  Comuns  Europeus)  nas  ins�tuições  da  Europa,  12  créditos  nas 
 ins�tuições  dos  Estados  Unidos  e  Canadá  e  180  horas/aula  (o  equivalente  a  12  créditos  na  UFC)  nas 
 demais  ins�tuições.  Caso  a  ins�tuição  estrangeira  exija  o  cumprimento  de  uma  quan�dade  superior  de 
 créditos ou horas/aula, o limite mínimo a ser observado será o exigido pela ins�tuição de des�no. 

 12.  Caso  seja  contemplado  com  auxílio  financeiro  e  tendo  desis�do  ou  abandonado  o  intercâmbio,  antes  do 
 prazo  originalmente  previsto  pelo  Edital  de  Seleção,  deverei  res�tuir  integralmente  o  valor  recebido. 
 Casos fortuitos e de força maior serão avaliados pela PROINTER. 

 13.  Informar à PROINTER qualquer intercorrência que acontecer durante o período de mobilidade. 
 14.  Ter  ciência  de  que  é  minha  responsabilidade  planejar  e  dispor  dos  recursos  financeiros  necessários  para 

 realizar  o  intercâmbio.  Caso  seja  contemplado  com  auxílio  financeiro,  entendo  que  os  valores  recebidos 
 podem não cobrir todas as despesas que ocorrerão durante o período de intercâmbio. 



 15.  Par�cipar  de  a�vidades  promovidas  pela  PROINTER,  divulgando  a  experiência  adquirida  durante  o 
 período do intercâmbio. 

 16.  A  UFC  não  arcará  com  quaisquer  despesas  do(a)  estudante  rela�vas  à  sua  par�cipação  no  programa  de 
 intercâmbio,  incluindo  as  despesas  de  tratamento  de  saúde,  independentemente  do  �po  de 
 seguro-saúde  adquirido  pelo(a)  estudante.  Cabe  à  UFC  averiguar  junto  à  IES  estrangeira  a  isenção  de 
 taxas acadêmicas, de acordo com o que for definido pelo convênio com a ins�tuição parceira. 

 Ciente  de  minhas  obrigações  e  impedimentos  como  aluno(a)  intercambista  par�cipante  de  mobilidade 
 acadêmica internacional pela UFC, dou fé e assino o presente Termo de Compromisso. 

 ____________________________________________________ 

 Assinatura do(a) estudante 

 Fortaleza, ______________ de __________________ de 20___________ 


