
Universidade  Federal de Minas Gerais – UFMG
Diretoria de Relações Internacionais - DRI

MOBILIDADE LIVRE Discente Internacional para Graduação da UFMG

TERMO DE COMPROMISSO

Eu, ..........................................................................................................................................................., aluno(a) do Curso de Graduação em 

.............................................................................  da UFMG, participante de MOBILIDADE LIVRE na seguinte  instituição estrangeira 

parceira  da  UFMG  no 

exterior  .........................................................................................................................................................................................................., 

(  ) no 1º semestre de 20.............. / (  ) no 2º semestre de 20.............. / (  ) no 1º  e no 2º semestres de 20.............., / (  ) no 2º semestre de 

20.............. e 1º semestre de 20.............., comprometo-me a cumprir as minhas obrigações como estudante intercambista, quais sejam:

∙ Observar atentamente as regras estabelecidas pela DRI – Diretoria de Relações Internacionais.

.  Ter  cursado  pelo  menos  50% (cinquenta  por  cento)  da  carga  horária  total  do  seu  curso  ou,  no  caso  de  estudantes  de  Direito, 

alternativamente, ter cursado metade do total de semestres do curso.

. Apresentar Rendimento Semestral Global – RSG de, no mínimo, 3 (três), considerando-se a média dos RSG’s dos semestres cursados 

até o anterior ao corrente semestre.

. Ter créditos a cumprir na UFMG após o retorno do intercâmbio.

. Apresentar à DRI a Carta de Aceite emitida pela instituição estrangeira e este Termo de Compromisso devidamente assinado para obter 

a Declaração de Participação em Intercâmbio de Mobilidade Livre

∙ Contratar seguro-saúde de ampla cobertura que inclua, pelo menos, assistência médica por acidente e enfermidade, e repatriação.

∙ Apresentar à Diretoria de Relações Internacionais a documentação requerida dentro das datas previstas.

∙ Cursar no período do intercâmbio as disciplinas pré-aprovadas pelo Colegiado de Curso no “Plano de Atividades Acadêmicas”.

∙ Retornar à UFMG para dar continuidade/concluir ao seu Curso de Graduação no semestre imediatamente subsequente ao término do 

período de intercâmbio, pois, conforme reza a Resolução 05/98 do CEPE, em seu Art.4º, “A participação do aluno em Programa de 

Intercâmbio terá a duração máxima de dois semestres consecutivos.”.

∙ Preencher o guia prático, com o máximo de informações possíveis, uma vez que este objetiva ajudar os futuros intercambistas com dicas 

e sugestões.

∙ Responder ao formulário “Avaliação de Intercâmbio”.

OBS:1) A UFMG não arcará com quaisquer despesas do(a) estudante relativas à sua participação na Mobilidade Livre, incluindo-se as de 

tratamento de saúde, independentemente do tipo de seguro-saúde adquirido pelo(a) estudante (seja o recomendado neste Termo ou não).

2) Caso o(a) aluno(a) deixe de entregar à DRI o formulário de Afastamento para participação no Intercâmbio de Mobilidade 

Livre na data prevista ser-lhe-á desconsiderado o Afastamento.

3) O(A) aluno(a) egresso(a) de intercâmbio que não preencher os formulários “Guia Prático” e “Avaliação de Intercâmbio” não 

terá as disciplinas cursadas no exterior aproveitadas no Histórico Escolar.

4) O(A) intercambista não poderá estender o período do intercâmbio previsto inicialmente para a sua Mobilidade Livre.

Ciente de minhas obrigações e impedimentos como aluno(a) intercambista participante de Mobilidade Livre pela UFMG, dou fé e assino 

o presente Termo de Compromisso.

......................................................................................................................................................

Assinatura do (a) intercambista

Belo Horizonte, ...................de ................................................................................ de 20................


