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TERMO DE COMPROMISSO PARA MOBILIDADE INTERNACIONAL – TOP ESPAÑA 

 

Eu,_________________________________________, matrícula/TIA_____________________, 

aluno regular do curso _______________________________________, se contemplado no 

PROGRAMA TOP ESPAÑA SANTANDER UNIVERSIDADES – Edição 2018, comprometo-me a 

participar das atividades programadas, estando ciente e de acordo com as seguintes condições 

para minha participação: 

1. Respeitar a data limite de 15 de maio de 2018 para desistência do Processo Seletivo; 
2. Responder a todos os questionamentos e demandas feitas pela COI e/ou pelo professor 

RINT da minha unidade, por e-mail, telefone, ou mídias sociais; 
3. Informar meus contatos ao Professor(a) que for designado(a) pela UPM para acompanhar 

os alunos neste PROGRAMA; 
4. Manter o(a) Professor(a) acompanhante informado(a) de minhas movimentações durante 

todo o período de intercâmbio; 
5. Atender convocações/convites dos eventos/encontros promovidos pela COI; 
6. Respeitar a Carta de Princípios do Mackenzie, estando ciente que mesmo em mobilidade 

internacional as normas da UPM se aplicam à minha condição acadêmica no exterior; 
7. Promover e zelar pela boa imagem da UPM junto a meus colegas e professores da IES 

estrangeira, bem como junto à sua oficina internacional;  
8. Autorizar sem qualquer ônus, o uso de minha imagem e som de voz, em materiais de 

divulgação da Universidade Presbiteriana Mackenzie e do Instituto Presbiteriano Mackenzie 
relacionadas às atividades da COI; 

9.  Assumir toda responsabilidade por quaisquer problemas e ou eventuais danos, a qualquer 
título, que venha a experimentar ou a causar a terceiros, em razão de minha participação 
no citado PROGRAMA, não cobertos pelo seguro oferecido pelo SANTANDER 
UNIVERSIDADES. 

 
Ao assinar este Termo assumo ainda os seguintes compromissos: 

1. Enviar para o e-mail outgoing@mackenzie.br a cópia de e-mails e documentos que receber 
da IES estrangeira ou do SANTANDER UNIVERSIDADES;    

2. Enviar para a COI, no máximo 30 dias após o final da mobilidade, uma descrição de minha 
experiência no PROGRAMA, com até 3 páginas, acompanhada de duas fotos em alta 
resolução. 
 
 
 

 
São Paulo, _______ de _______________________ de 2018. 

 
  
 

_________________________________________________ 
Assinatura do aluno 
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