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TERMO DE COMPROMISSO DE
MOBILIDADE

PROGRAMA DE MOBILIDADE INTERNACIONAL

1. DADOS PESSOAIS

NOME COMPLETO

AR

ENDEREÇO COMPLETO (INCLUIR CIDADE, ESTADO E CEP) 

2. DADOS DA MOBILIDADE

UNIVERSIDADE DE DESTINO

PAÍS CURSO

SEXO DATA DE NASCIMENTO TELEFONE RESIDENCIAL TELEFONE CELUL

E-MAIL MATRÍCULA UFF

IDENTIDADE (INCLUIR ÓRGÃO EMISSOR) CPF

EDITAL

CAMPO EXCLUSIVO DA SRI
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4. TERMO DE ACEITAÇÃO E COMPROMISSO

SUPERINTENDÊNCIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS ASSINATURA DO ALUNO

 Declaro que aceito participar do Programa de Mobilidade Internacional da UFF e, nesta qualidade, 
me comprometo a:

a) Realizar os trâmites e o custeio de meu visto;

b) Contratar seguro de acidentes, saúde e vida de cobertura internacional pelo meu período de 
Mobilidade;

c) Custear meu translado à Universidade de destino;

d) Cumprir com as normas, leis, estatutos vigentes no país e na Universidade de destino;

e) Informar ao responsável pelo Escritório de Cooperação Internacional da Universidade de 
destino sobre a minha data e horário de chegada ao país estrangeiro;

f) Enviar à Superintendência de Relações Internacionais da UFF (SRI/UFF) meu Certificado de 
Chegada, assinado e carimbado por quem de direito no Escritório de Cooperação Internacional 
da Universidade de destino, no prazo máximo de 15 dias após o início das aulas;

g) Informar à SRI/UFF a data de retorno ao Brasil;

h) Enviar para a SRI/UFF um relatório final, no prazo máximo de 30 dias após meu retorno ao 
Brasil, conforme modelo disponibilizado no site da Superintendência.

i) Comparecer à SRI/UFF para a formalização da desistência caso eu não possua mais interes-
se em participar do Programa de Mobilidade Internacional a qualquer momento. Estou ciente 
de que a não formalização da desistência torna-me inelegível para participar em futuros 
Editais de Mobilidade Internacional;

j) Comunicar imediatamente à UFF caso ocorra algum fato que venha impedir minha ida para o 
exterior ou interromper o período de Mobilidade;

k) Dedicar-me integralmente às atividades previstas no Plano de Estudos e comprovar desem-
penho acadêmico satisfatório, conforme as normas da Universidade de destino.

 Declaro ainda estar ciente dos termos do Edital e de que o não cumprimento dos compromissos 
acima, a prática de fraude e a conduta indevida na Universidade de destino implicarão no cancelamento 
da Mobilidade acarretando, ainda, na impossibilidade de participar em futuros Editais de Mobilidade 
Internacional durante meu curso de graduação.

 Coloco-me à disposição para prestar informações sobre a minha experiência no exterior a outros 
alunos que possuam interesse em experiência semelhante. Para tanto, autorizo a divulgação de meu 
relatório e de meu e-mail nos canais de comunicação da Superintendência de Relações Internacionais 
da UFF (SRI/UFF).

Niterói,
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