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ANEXO III - TERMO DE COMPROMISSO DO ESTUDANTE 
(EDITAL UFMS/PROGRAD/AGINOVA Nº 01, DE 03 DE OUTUBRO DE 2018.) 

 
Antes da saída para o intercâmbio: 

 Observar atentamente as regras deste Edital; 

 Apresentar documentação completa e correta à Dirin/Aginova na data estipulada por 
esta; 

 Apresentar à Dirin/Aginova o Contrato de Estudos (Anexo III), devidamente preenchido e 
assinado; 

 Contratar Seguro-Saúde, pela duração de sua estada no exterior, e que inclua pelo menos 
as seguintes coberturas: falecimento e invalidez por acidente, assistência e repatriação 
de falecidos por qualquer causa e reembolso de gastos médicos por acidente do 
beneficiário. 

 Devendo ser respeitados os valores mínimos exigidos pela Instituição, Consulado ou 
Embaixada do país de destino. 

 
Durante o intercâmbio 

 Arcar com os custos de viagem, transporte e Seguro-Saúde e de Vida relativos ao período 
do intercâmbio, bem como outras despesas; 

 Cursar as disciplinas e desenvolver as atividades previamente selecionadas no Contrato 
de Estudos; 

 Observar o regulamento das instituições estrangeiras anfitriãs e zelar pelo decoro 
acadêmico. 

 
Após o intercâmbio 

 Responder aos e-mails da Dirin/Aginova; 

 Retomar sua formação acadêmica de origem ao encerrar-se o período de mobilidade; 

 Auxiliar os futuros estudantes em mobilidade na sua preparação para intercâmbio no 
exterior. 

 
Das sanções 

 O descumprimento dos compromissos assumidos sujeitará o estudante selecionado a 
responder Processo Administrativo (PAD); 

 O estudante em mobilidade responderá por atos de infração previstos no REGULAMENTO 
DISCIPLINAR DO ESTUDANTE DA UFMS (Resolução nº 73/2018-Coun) e nos instrumentos 
disciplinares da universidade de destino. 

 
O aluno em mobilidade manifesta ciência e concordância com os itens acima mencionados, 
sendo de sua inteira responsabilidade a observância e o cumprimento das regras estabelecidas. 

 
Campo Grande, ____ de _____________ de 20___. 
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