
ANEXO IV 

TERMO DE ADESÃO FEMM/FIO AO PROGRAMA “BOLSAS IBERO-AMERICANAS PARA 

ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO” SANTANDER UNIVERSIDADES 2018 

 

 

Ourinhos,  __ de _________________ de 2018 

 

À  

Faculdades Integradas de Ourinhos - FIO 

 

Ref.: Programa “Bolsas Ibero-Americanas para Estudantes de Graduação” Santander 

Universidades 2018  

 

Eu,__________________________________________________________________________, 

portador da Cédula de Identidade nº _______________________________e inscrito no 

CPF/MF sob nº ________________________________ , tendo participado da inscrição no 

Programa “Bolsas Ibero-Americanas Para Estudantes De Graduação” Santander Universidades 

2018, caso venha a ser pré-selecionado pelas Faculdades Integradas de Ourinhos – FIO, venho 

através do presente ADERIR ao Programa referenciado.  

Declaro ter conhecimento que serei responsável pela minha candidatura e pela obtenção da 

carta de aceite junto à universidade de acolhimento.  

Declaro ciência de que, caso seja contemplado, para a retirada da carta de aceite da 

universidade de destino deverei apresentar seguro viagem para todo o período do 

intercâmbio, com cobertura médica em caso de doença ou acidente, repatriação médica ou 

funerária e seguro de acidentes pessoais, bem como deverei contratar seguro saúde 

internacional válido para o país de destino, contemplando, além de despesas relativas a 

eventuais problemas de saúde, transporte em caso de óbito no exterior.  

Estou ciente que a bolsa de estudo será paga somente por ocasião da apresentação dos 

documentos citados acima para a Comissão Especial de Internacionalização das FIO.  

Declaro ciência de que não posso acumular bolsas de estudos/pesquisas, independentemente 

de a agência financiadora ser pública ou privada.  

Estou ciente que o prazo para apresentação da carta de aceite da universidade de acolhimento 

e do seguro saúde a Comissão Especial de Internacionalização das FIO é até 31 de janeiro de 

2019.  



Comprometo-me, pelo presente, a utilizar e usufruir da bolsa em referência até julho de 2019; 

seguir integralmente o programa e atividades determinados pelo Programa “Bolsas 

IberoAmericanas para Estudantes de Graduação” Santander Universidades 2018; e obter um 

bom desempenho no curso.  

Declaro ciência de que sou responsável pela obtenção do passaporte, bem como do visto, 

junto ao consulado do país pretendido, e que os custos para emissão do passaporte e do visto 

serão de minha inteira responsabilidade.  

Declaro ciência de que, obrigatoriamente, devo permanecer vinculado as FIO durante todo o 

período de realização do Programa.  

Declaro ciência de que serei integralmente responsável pelas solicitações de suspensão e de 

reabertura do FIES, caso seja beneficiário do programa financeiro, junto à Tesouraria das FIO, e 

que a Comissão Especial de Internacionalização não interfere nestes processos.  

Estou ciente que é de minha inteira responsabilidade obter o histórico escolar e plano de 

ensino das disciplinas cursadas (em papel timbrado, carimbado e assinado pela instituição de 

destino) antes de retornar ao Brasil.  

Declaro ciência que ao retornar ao Brasil, deverei solicitar retorno às atividades acadêmicas 

nas FIO, apresentar na Secretaria do meu campus o histórico escolar e o plano de ensino das 

disciplinas cursadas na universidade de destino, juntamente com a via traduzida e 

juramentada, e solicitar análise de equivalência das disciplinas cursadas para 

reenquadramento de grade curricular, conforme as normas das FIO.  

Declaro ter conhecimento de que, caso os termos e condições acima não sejam por mim 

observados integralmente, todo o valor relativo à bolsa de estudos deverão ser por mim 

devolvidos ao Santander Universidades.  

Dessa forma, obrigo-me e comprometo-me neste ato, em caráter irrevogável e irretratável, a 

devolver os referidos recursos no prazo de até 30 (trinta) dias a contar do recebimento de 

notificação a ser enviada pelas Faculdades Integradas de Ourinhos – FIO e/ou pelo Santander 

Universidades nesse sentido.  

Comprometo-me, ainda, em caráter irrevogável e irretratável,a ressarcir e manter os grupos 

de acolhimento (Universidade de acolhimento, Santander Universidades, Faculdades 

Integradas de Ourinhos – FIO e/ou sua mantenedora Fundação Educacional Miguel Mofarrej) 

integralmente indenes em relação a quaisquer danos e prejuízos, de qualquer natureza, que 

eventualmente venham a ser causados por mim durante o período de minha participação no 

Programa “Bolsas Ibero-Americanas para Estudantes de Graduação” Santander Universidades 

2018.  

Em caso de eventual ação judicial, processo administrativo ou procedimento arbitral 

relacionados a tais danos e prejuízos, inclusive aqueles causados pela universidade de 

acolhimento, comprometo-me, ainda, a solicitar a exclusão do Santander e das Faculdades 

Integradas de Ourinhos – FIO (Fundação Educacional Miguel Mofarrej).  



Declaro que todas as informações prestadas à instituição de ensino superior à qual sou 

vinculado, as Faculdades Integradas de Ourinhos – FIO, por ocasião de minha inscrição para 

participação no Programa “Bolsas Ibero-Americanas para Estudantes de Graduação” Santander 

Universidades 2018 são verídicas, sob pena de responder civil e criminalmente caso seja 

constatada qualquer inverdade em minhas declarações.  

 

Atenciosamente,  

 

 

_____________________________________ 
NOME DO PARTICIPANTE (LETRA DE FORMA) 

 
 
 

__________________________ 
ASSINATURA DO PARTICIPANTE 


