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TERMO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE  

 

 

 Eu, abaixo assinado, aceito e concordo voluntariamente com os termos abaixo descritos 

e estou ciente das seguintes condições: 

 

 1. Declaro ter ciência de que é minha a responsabilidade pela obtenção de informações 

pertinentes a todos os aspectos acadêmicos, jurídicos, econômicos, culturais e práticos 

relacionados a todo o processo de Mobilidade Acadêmica Internacional; 

 2. Declaro ter ciência de que a CAINT encaminhará as candidaturas dos estudantes da 

UFOP para formalização do vínculo com a Universidade no exterior, o que não significa 

garantia de vaga na Universidade pretendida, a qual tem seus próprios critérios de seleção e a 

quem cabe a decisão final sobre a aceitação de alunos estrangeiros. 

 3. Declaro ter ciência de que, caso seja necessário atualizar o Plano de Trabalho 

previamente definido com o Colegiado de Curso na UFOP e com meu Professor Tutor, é minha 

a responsabilidade pela sua atualização e coleta das assinaturas necessárias, independentemente 

do local onde eu me encontre; 

 4. Declaro ter ciência de que, após o término da mobilidade, devo efetuar o 

Procedimento de Retorno junto à CAINT, a partir da entrega, pessoalmente, dos seguintes 

documentos: Termo de Retorno, Relatório de Retorno e Histórico Escolar da universidade de 

destino, em que constem as notas de todas as disciplinas informadas no Plano de Trabalho. O 

Procedimento de Retorno deverá ser realizado até o 25º dia letivo do período acadêmico 

subsequente ao período da mobilidade, observando-se o Calendário Acadêmico vigente na 

ocasião do retorno. 

 5. Declaro ter ciência de que caso eu desista da mobilidade, após a entrega a 

documentação necessária para a solicitação da Carta de Aceite da Universidade estrangeira, 

ficarei impedido de participar de novos editais da CAINT pelo prazo de 2 semestres 

acadêmicos. 

 6. Declaro ter ciência de que, ao retornar da mobilidade, deverei participar do Encontro 

dos Saberes da UFOP, conforme as regras editadas para o evento a cada ano.  

 

 

Nome do aluno: ______________________________________________________________ 

 

Número de matrícula: ___________________ 

 

 

Ouro Preto, _____ de ____________________ de __________. 


