
ANEXO IV - Termos de compromisso

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (UFC)

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ (IFCE)

UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA (UNILAB)

EDITAL BRAFITEC/UFC/IFCE/UNILAB 2019

TERMO DE COMPROMISSO DE RETORNO DO ALUNO

Eu,  ________________________________,  abaixo  assinado,  Matricula  N°  ______________,

Identidade:_________________,  CPF:_________________,  aluno  regularmente  matriculado  no

Curso  de  Graduação  em  __________________________________  do

__________________________,  unidade  acadêmica  ou  campus:  ___________________,  da

Instituição (UFC, IFCE, UNILAB): _______ e aprovado nos termos do edital do processo de seleção do

PROGRAMA BRAFITEC/[UFC |  IFCE |  UNILAB] 2019, venho, através deste termo de compromisso,

comprometer-me a cumprir regularmente as normas e os prazos estabelecidos no referido edital, a

partir de setembro de 2019, retornando à  [UFC | IFCE | UNILAB] até 31 de julho de 2020, sem

qualquer  extensão  deste  período  por  qualquer  que  seja  o  motivo,  e  cumprindo  as  atividades

obrigatórias  previstas  no programa e  no  meu plano de  atividades,  de  forma a  reintegrar-me às

atividades letivas regulares da  [UFC | IFCE | UNILAB] em 2020.2, visando concluir o meu curso até

2021.2. Declaro estar ciente de que serei obrigado a entregar um relatório ao final do período de

mobilidade a meu professor orientador acadêmico, com a ciência explícita do professor da escola

francesa responsável por meus estudos, bem como manter contato frequente com ambos, a fim de

comprovar e aferir meu rendimento acadêmico durante minha participação no Programa e  estada

na França. Declaro ainda ter o conhecimento de que serei desligado do Programa caso não venha a

cumprir as condições deste termo de compromisso e de estar sujeito, neste caso, à aplicação de

possíveis sanções pela [UFC | IFCE | UNILAB].

Fortaleza,       de               de 2019.

___________________________________________

PS:Espaço para reconhecimento de firma (a falta deste documento exclui o aluno do projeto)



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (UFC)

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ (IFCE)

UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA (UNILAB)

EDITAL BRAFITEC/UFC/IFCE/UNILAB 2019

TERMO DE COMPROMISSO DO ORIENTADOR ACADÊMICO

Eu,  ________________________________________________________________,

Professor________________ do Departamento de ______________________________ da Unidade

Acadêmica _________________________ da(o)  _________________________, me comprometo a

ser  orientador  acadêmico  do  estudante  ____________________________________  do  curso

_____________________________, matrícula Nº ____________________, o qual foi selecionado e

confirmado  como  participante  do  Programa  BRAFITEC/[UFC  |  IFCE  |  UNILAB] 2019,  realizando

atividades de orientação associadas a ensino, pesquisa e extensão, tais  como: planejamento das

disciplinas, orientação de estágios e de atividades de pesquisa, assessoramento sobre o processo de

equivalência de estudos, entre outras, durante a fase de sua mobilidade e posteriormente após o seu

retorno até a obtenção do seu diploma de graduação na  [UFC | IFCE | UNILAB], na condição de

participante do programa, bem como manter-me em sintonia com a Coordenação de seu Curso e

com  a  Diretoria  do  Centro  (Campus)  da  sua  Unidade  Acadêmica  no  que  se  refere  ao

acompanhamento das referidas atividades e à avaliação e demais providências necessárias ao bom

desempenho do estudante no Programa. Declaro ainda ter dado conhecimento deste compromisso

ao Coordenador de seu Curso para fins de me habilitar como orientador acadêmico do estudante no

âmbito deste Programa.

Fortaleza, ____ de ______________ de  2019.

___________________________________________

(assinatura do orientador acadêmico)


