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TERMO DE COMPROMISSO DE BOLSISTA
SANTANDER UNIVERSIDADES

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

BOLSA

CAMPO EXCLUSIVO DA SRI
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3. TERMO DE ACEITAÇÃO E COMPROMISSO

SUPERINTENDÊNCIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS ASSINATURA DO ALUNO

ACOMPANHE A SRI NAS
REDES SOCIAIS!

          Declaro que aceito participar do Programa de Mobilidade Internacional da UFF, como bolsis-

ta, e nessa qualidade me comprometo a:

a) Dedicar-me integralmente às atividades previstas no plano de estudos e comprovar desem-

penho acadêmico satisfatório, conforme as normas da universidade de destino;

b) Comunicar imediatamente à UFF caso ocorra algum fato que venha a impedir minha ida para 

o exterior ou interromper o período de mobilidade;

c) Devolver integralmente o valor recebido pela bolsa, caso não possa viajar e/ou interrompa 

o período de mobilidade, ou não obtenha desempenho acadêmico satisfatório;

d) Não acumular qualquer outro tipo de bolsa de mobilidade internacional durante o período 

desta bolsa;

e) Ceder à instituição financiadora da bolsa, de maneira irrevogável e irretratável, a título gra-

tuito, o direito de utilizar minha imagem e/ou voz para anúncios relativos à divulgação do seu 

programa de bolsas, no período de minha permanência como bolsista.

f) Caso esteja participando do Programa Ciência sem Fronteiras, desistir imediatamente de 

minha candidatura.

 Declaro ainda estar ciente de que o não cumprimento destes compromissos, a prática de fraude 

e a conduta indevida na universidade de destino implicarão o cancelamento da bolsa, com a restituição 

dos valores recebidos, acarretando, ainda, a impossibilidade de receber outra bolsa de mobilidade inter-

nacional gerenciada pela UFF, durante meu curso de graduação.

Niterói,
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