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EDITAL DE MOBILIDADE UNISINOS 04/2019 

Edital para o Programa de Bolsas Ibero-Americanas para Estudantes de Graduação Santander Universidades 

 

O Magnífico Reitor da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS), no uso de suas atribuições legais e estatutárias, torna 

público o edital de inscrição e pré-seleção ao Programa de Bolsas Ibero-Americanas para Estudantes de Graduação, iniciativa do 

Banco Santander S.A. A parceria entre a universidade e o Santander consolida-se por meio de acordos de cooperação de 

desenvolvimento das edições do Programa. 

 

O programa incentiva a mobilidade de estudantes de graduação para universidades conveniadas com a UNISINOS e com o Banco 

Santander para incrementar a qualidade da formação, promover experiências internacionais a estudantes universitários e 

potencializar as relações acadêmicas entre o Brasil e as universidades participantes. 

 

Este edital disciplina a seleção de estudantes da UNISINOS seguindo os Princípios Gerais dos Programas de Bolsas do Santander 

Universidades, conforme Anexo I. Os estudos acadêmicos desenvolvidos nas universidades de destino contribuirão para o 

intercâmbio cultural e científico em qualquer uma das áreas do conhecimento. 

 

Serão concedidas 13 (treze) bolsas-auxílio, no valor de €3 mil (três mil euros) do Banco Santander, conforme descrito no Anexo I, 

para estudantes de graduação para realização de atividades no Exterior pelo período de um semestre. 

 

1. REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO NA SELEÇÃO 

1.1. Documentação de inscrição completa, conforme item 2.2, dentro dos parâmetros solicitados. Os alunos que não 

entregarem a documentação completa terão sua inscrição automaticamente cancelada. 

1.2. Estar regularmente matriculado em curso de graduação da UNISINOS no semestre em que ocorre o processo seletivo. 

1.3. Ter idade mínima de 18 anos. 

1.4. Ter nacionalidade brasileira ou estrangeira com situação regular no país. 

1.5. Estudantes que anteriormente participaram de programa de mobilidade internacional regido por edital vinculado à 

UNISINOS somente serão considerados em novos processos seletivos caso não haja inscritos suficientes que atendam às 

exigências específicas do processo seletivo e desde que a soma do período em que esse candidato esteve no Exterior e o 

período do programa com seleção em aberto não ultrapasse o máximo de 12 (doze) meses. 

1.6. Não ter efetuado inscrição na UNISINOS em outro programa de mobilidade internacional, com processo seletivo aberto no 

mesmo período, promovido pelo Grupo Santander. 

1.7. Não ter sido selecionado e/ou participado de nenhum programa de mobilidade internacional promovido pelo Grupo 

Santander. 

1.8. Ter integralizado até o semestre anterior ao processo seletivo, no mínimo, 40% e, no máximo, 80% do curso em que está 

atualmente matriculado.  

1.9. Estudantes com aproveitamento de estudos em atividades cursadas em outras instituições de ensino superior devem ter 

concluído até o semestre anterior à seleção, no mínimo, 20 (vinte) créditos do curso na UNISINOS. 
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1.10. Apresentar, durante o período de inscrições no processo seletivo do programa, Coeficiente de Rendimento Acadêmico 

(CRA) igual ou superior a 7 (sete)1, conforme disponibilizado no portal Minha UNISINOS. 

1.11. Apresentar baixa condição econômica e social através de uma das seguintes opções: (i) renda familiar mensal per capita 

bruta de até 03 (três) salários mínimos, atualmente equivalente a R$ 2.994,00, por integrante do grupo familiar; ou (ii) que 

possua bolsa Loyola, PROUNI integral ou parcial junto à IES participante do PROGRAMA. 

1.11.1. Será considerado grupo familiar, nos termos desse edital, a unidade nuclear composta por uma ou mais 

pessoas, eventualmente ampliada por outras pessoas que contribuam para o rendimento ou tenham suas 

despesas atendidas por aquela unidade familiar, todas moradoras em um mesmo domicílio. 

1.12. Apresentar preferencialmente proficiência a partir de B2 no idioma praticado na instituição de destino (exceto para 

Portugal), conforme o Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas, ou pontuação equivalente em outro sistema 

de certificação internacional. 

1.13. Estar com todos os compromissos financeiros com a universidade quitados durante o período de inscrições no processo 

seletivo do programa. 

1.14. Cumprir todos os requisitos e exigências previstos nos Princípios Gerais dos Programas de Bolsas do Santander 

Universidades - Anexo I. 

 

2. INSCRIÇÃO 

As inscrições para este edital serão realizadas online através do Portal de Inscrições disponíveis no site www.unisinos.br/mobilidade 

até às 23h59 do dia 07/08/2019. 

 

2.1. PERÍODO: De 27/03/2019 a 07/08/2019. 

 

2.2. DOCUMENTOS: 

O candidato deverá encaminhar as versões digitais dos seguintes documentos no momento de sua inscrição: 

1) Formulário de inscrição online do Santander Universidades preenchido e impresso2, indicando a universidade de destino de 

sua preferência dentre aquelas listadas no item 6 deste edital; 

2) Cópia do comprovante de domínio da Língua Espanhola (exceto para candidatos inscritos para universidades de destino 

localizadas em Portugal), através das seguintes opções: 

o Prova de Proficiência junto ao UNILÍNGUAS3 ou comprovante de inscrição para sua realização no dia 28/3, 25/4, 

23/5, 27/6 ou 18/7; ou 

o Certificação internacional (DELE, Instituto Cervantes etc.). 

3) Documentos que comprovem baixa condição econômico e social, de acordo com uma das opções listadas abaixo4: 

                                                 

1 Para conferir como é realizado o cálculo do Coeficiente de Rendimento, acesse o portal Minha Unisinos » Aluno » Matrículas » Graduação » 
Escalonamento. Para entrar com recurso de revisão de Coeficiente de Rendimento, é necessário realizar a solicitação via Atendimento Unisinos antes do 
término do período de inscrições para o Programa. 
2 O formulário está disponível para preenchimento no aplicativo do Santander Universitário: https://www.santander.com.br/universidades/formacao.   
3 O processo para a realização provas de idioma para mobilidade acadêmica do UNILÍNGUAS sofreu alteração. Os estudantes interessados em realiza-la 
devem procurar o Atendimento Unisinos ou realizar sua inscrição online através do site dos Cursos de Extensão. Os testes serão realizados no dia 28/3, 

http://www.unisinos.br/mobilidade
https://www.santander.com.br/universidades/formacao
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a) Para comprovação de renda familiar mensal per capita bruta de até 03 (três) salários mínimos, atualmente equivalente 

a R$ 2.862,00, por integrante do grupo familiar, é necessário a entrega de todos dos documentos listados abaixo: 

i) Documentos do candidato e integrantes do grupo familiar: 

(1) Cadastro de Pessoa Física (CPF) de todos os membros do grupo familiar de 14 a 65 anos, exceto os 

civilmente incapazes; 

ii) Comprovantes de estado civil do candidato e dos integrantes do grupo familiar: 

(1) Se solteira(o), Certidão de Nascimento; 

(2) Se casada(o), Certidão de Casamento; 

(3) Se viúva(o), Certidão de Óbito do cônjuge/companheiro; 

(4) Se União Estável, Escritura Pública; 

iii) Comprovante de moradia: 

(1) Apresentar conta de água ou luz atualizado, de pelo menos um integrante do grupo familiar, ou do 

candidato, caso resida sozinho. 

iv) Carteira de trabalho de todos os integrantes do grupo familiar (independente de situação profissional: 

aposentado, desempregado, autônomo ou funcionário público): 

(1) Páginas de foto, qualificação civil, último contrato de trabalho registrado e próxima página em branco; 

(2) No caso de não possuir o documento ou de extravio, deverá apresentar declaração informando a situação, 

além do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), solicitado no INSS; 

v) Comprovante de rendimentos do candidato e dos demais integrantes do grupo familiar: 

(1) Se assalariado com renda fixa: contracheque do último mês; 

(2) Se assalariado com renda variável: contracheque dos últimos 3 meses; 

(3) Se autônomo ou trabalho informal: declaração registrada em cartório com a média de recebimento dos 

últimos 6 meses; 

(4) Se aposentado, pensionista ou segurado: comprovante de recebimento de aposentadoria, pensão ou 

benefício do último mês (extrato retirado no site da Previdência http://www.previdencia.gov.br/), com a 

devida identificação do beneficiário; 

(5) Se diretor/sócio de empresa: Declaração Comprobatória de Percepção de Rendimentos (DECORE) ou PRÓ-

LABORES com os rendimentos dos últimos três meses; 

(6) Se agricultor ou produtor rural: declaração do Sindicato Rural informando os rendimentos recebidos nos 

últimos três meses e/ou DIRPJ; 

(7) Se receber pensão alimentícia: comprovantes de recebimento dos últimos três meses (extratos bancários ou 

recibos assinados), ou declaração registrada em cartório no caso de acordo verbal. Caso possua no grupo 

familiar algum integrante que tenha direito de receber pensão e não está recebendo, o estudante (ou 

responsável) deverá apresentar declaração explicando a situação; 

                                                                                                                                                                    

25/4, 23/5, 27/6 ou 18/7, no turno da tarde, sendo o resultado enviado diretamente para a Unidade Acadêmica da Graduação para ser anexado a inscrição 
do candidato. 

http://www.previdencia.gov.br/
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(8) Se estagiário ou bolsista remunerado: contrato de estágio atual constando o período do estágio e o valor da 

remuneração e comprovante atual (contracheque ou extrato bancário), se houver; 

vi) Declaração de Imposto de Renda do candidato e do grupo familiar: 

(1) Declaração de imposto de renda completa referente ao último exercício fiscal, acompanhada do recibo de 

entrega. 

vii) Candidatos menores de 24 anos: 

IMPORTANTE: É obrigatório a entrega de todos os documentos dos pais quando o candidato for menor de 

24 anos. 

(1) Se o candidato não residir com os pais:  para o candidato menor de 24 anos e os pais não constarem como 

integrantes do seu grupo familiar (salvo nos casos em que o candidato possuir união estável) o mesmo 

deverá obrigatoriamente entregar uma declaração informando o motivo pelo qual não reside com seus pais. 

(2) Se os pais do candidato forem separados/divorciados: deverá ser entregue os comprovantes de separação 

ou divórcio judicial. Em caso de separação não judicial, apresentar declaração, sob as penas de lei, pelos 

cônjuges, juntamente com comprovante de residência de ambos. 

b) Para alunos que possuem bolsa Loyola, PROUNI integral ou parcial junto à UNISINOS, não é necessário a entrega de 

documentos. A conferência será realizada internamente pela UNISINOS. 

 

 IMPORTANTE: para os arquivos que comprovem baixa condição econômico e social, é necessário compilar todos os 

documentos de um mesmo tipo (por exemplo: “Documentos do candidato e integrantes do grupo familiar”) em um único 

arquivo em PDF para fazer o upload no Portal de Inscrições. 

 

3. CRITÉRIOS DE DEFINIÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS 

3.1. As 13 (treze) bolsas de estudo (vagas) destinadas para os alunos de graduação da UNISINOS, previstas nesse edital, 

serão distribuídas entre os 6 (seis) grupos abaixo especificados, considerando os seguintes critérios:  

 

Grupo A: 3 (três) bolsas de estudos (vagas) serão destinadas para os estudantes matriculados nos cursos de graduação 

vinculados à Escola Politécnica da UNISINOS. 

 

Grupo B: 2 (duas) bolsas de estudos (vagas) serão destinadas para os estudantes matriculados nos cursos de graduação 

vinculados à Escola de Gestão e Negócios da UNISINOS. 

 

Grupo C: 2 (duas) bolsas de estudos (vagas) serão destinadas para os estudantes matriculados nos cursos de graduação 

vinculados à Escola de Saúde da UNISINOS. 

                                                                                                                                                                    

4  Salientamos que a Universidade poderá solicitar quaisquer outros documentos que julgar necessários à comprovação das informações prestadas pelo 
candidato, inclusive fora do período de inscrições. 
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Grupo D: 2 (duas) bolsas de estudos (vagas) serão destinadas para os estudantes matriculados nos cursos de graduação 

vinculados à Escola de Direito da UNISINOS. 

 

Grupo E: 2 (duas) bolsas de estudos (vagas) serão destinadas para os estudantes matriculados nos cursos de graduação 

vinculados à Escola de Humanidades da UNISINOS. 

 

Grupo F: 2 (duas) bolsas de estudos (vagas) serão destinadas para os estudantes matriculados nos cursos de graduação 

vinculados à Escola da Indústria Criativa da UNISINOS. 

 

3.2. Somente os alunos que atenderem a todos os requisitos citados no item 1 e seus subitens e entregarem os documentos 

exigidos no item 2.2 serão ranqueados, dentro do respectivo grupo mencionado no item 3.1, segundo seu desempenho 

acadêmico e classificados conforme a ordem descrita abaixo: 

3.2.1. Melhor Coeficiente de Rendimento, conforme valores disponibilizados no portal Minha UNISINOS. 

3.2.2. Maior domínio da Língua Espanhola (exceto para Portugal). 

3.2.3. Maior número de créditos do curso em que está atualmente matriculado concluído no semestre anterior à abertura 

do processo seletivo, respeitando o máximo de 80%. 

3.2.4. Em caso de empate, a decisão final a cargo da Unidade Acadêmica de Graduação (UAGRAD), da UNISINOS. 

 

3.3. Caso não sejam preenchidas as vagas destinadas especificamente para um dos grupos mencionados no item 3.1, as 

vagas remanescentes daquele grupo serão destinadas aos candidatos melhores ranqueados de acordo om os critérios 

elencados no item 3.2, independentemente do grupo ao qual esteja vinculado o candidatado, aplicando-se todas as 

demais regras previstas no presente Edital. 

 

 A lista de classificação será elaborada sob a verificação dos critérios dispostos no item 3. 

 A classificação final será realizada por membros da Unidade Acadêmica de Graduação (UAGRAD), da UNISINOS, e divulgada 

conforme item 4. 

 

4. DIVULGAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO NA UNISINOS 

A lista de classificação será divulgada aos estudantes pela Unidade Acadêmica de Graduação (UAGRAD) por meio eletrônico a partir 

das 17h do dia 29/08/2019. 
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5. CRONOGRAMA 

 

Item Período 

Inscrições no aplicativo do Santander Universidades Até 07/08/2019 

Inscrição online no Portal de Inscrições da UNISINOS 27/03/2019 a 07/08/2019 

Divulgação do resultado por meio de correio eletrônico aos inscritos 29/08/2019 

Confirmação da participação do Programa por e-mail 03/09/2019 

Entrega do Termo de Adesão assinado na UAGRAD Até 07/10/2019 

 

6. UNIVERSIDADES DE DESTINO 

6.1. O programa de mobilidade ocorrerá durante 1 (um) semestre (entre janeiro/2020 e dezembro/2020) na universidade de 

destino escolhida e pela qual o estudante for aceito, conforme relação a seguir: 

 

 É de responsabilidade do estudante verificar se a instituição de destino possui seu curso de graduação ou curso equivalente ao 

seu na UNISINOS.  

 

País Instituição 
Abrangência do Acordo de 

Cooperação 
Website 

ARGENTINA 

Fundación H. A. Barceló - IUCS Escola de Saúde www.barcelo.edu.ar  

Universidad Empresarial Siglo XXI Escola de Gestão e Negócios www.21.edu.ar 

Universidad Católica de Córdoba Geral www.uccor.edu.ar 

Universidad Nacional de Río Negro  
Curso de Graduação em 
Geologia 

www.unrn.edu.ar 

Universidad del Salvador Geral www.usal.edu.ar  

Universidad Nacional de Cuyo Curso de Graduação em Letras www.uncuyo.edu.ar 

CHILE 

Universidad Alberto Hurtado Geral www.uahurtado.cl  

Universidad Católica Silva Henríquez  Geral www.ucsh.cl 

Universidad Central do Chile Geral www.ucentral.cl  

COLÔMBIA 

Pontificia Universidad Javeriana Geral www.javeriana.edu.co  

Universidad Nacional de Colombia Geral unal.edu.co 

Universidad Santo Tomás Geral www.usta.edu.co 

ESPANHA 

Universidad de Deusto Geral www.deusto.es  

Universidad de Murcia 
Curso de Graduação em 
Educação Física 

www.um.es  

Universidad de Salamanca Geral www.usal.es 

Universidad de Santiago de Compostela Geral www.usc.es  

http://www.barcelo.edu.ar/
http://www.usal.edu.ar/
http://www.uahurtado.cl/
http://www.ucentral.cl/
http://www.javeriana.edu.co/
http://www.deusto.es/
http://www.um.es/
http://www.usc.es/
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Universidad de Sevilla Curso de Arquitetura www.internacional.us.es  

Universidad Pablo de Olavide Geral www.upo.es 

Universidad Rámon Llull (La Salle, Pere 
Tarrés) 

Escola de Humanidades e 
Politécnica 

www.salleurl.edu 
www.peretarres.org  

Universitat Jaume I de Castelló Geral www.international.uji.es  

MÉXICO 

Universidad Nacional Autónoma de México Geral www.unam.mx 

Universidad Iberoamericana Ciudad de 
México 

Geral www.uia.mx 

Universidad Iberoamericana León Geral www.leon.uia.mx 

Universidad Iberoamericana Puebla Geral www.iberopuebla.edu.mx 

Universidad Iberoamericana Torreón Geral www.itzel.lag.uia.mx 

PORTUGAL 

Universidade da Beira Interior Geral www.ubi.pt  

Universidade de Coimbra Geral www.uc.pt  

Universidade do Algarve Geral www.ualg.pt 

Universidade de Aveiro Geral www.ua.pt 

URUGUAI 
Universidad de la República Geral www.fder.edu.uy 

Universidad Católica del Uruguay Geral ucu.edu.uy 

 
 

6.2. O estudante está ciente de que sua aceitação final ficará a cargo da universidade de destino, não tendo a UNISINOS 

nenhuma gerência ou responsabilidade sobre esse processo. 

 

7. DAS OBRIGAÇÕES DO ESTUDANTE 

7.1. A concessão da bolsa de estudo ao candidato selecionado estará condicionada à assinatura de Termo de Adesão junto 

ao Santander e o Termo de Ciência e Responsabilidade na UNISINOS, o qual o vinculará às seguintes obrigações: 

a) Cumprir com todas as condições estabelecidas nos Princípios Gerais dos Programas de Bolsas do Santander 

Universidades (Anexo I).  

b) Permanecer matriculado em atividade acadêmica de mobilidade internacional oferecida por seu curso de 

graduação na UNISINOS. 

c) Efetuar o pagamento equivalente ao número de créditos que serão aproveitados no retorno na UNISINOS, de 

acordo com matrícula específica em mobilidade acadêmica internacional. 

d) Obter seu passaporte na autoridade responsável. 

e) Obter seu visto nas representações consulares do país de destino no Brasil. 

f) Arcar com eventuais despesas com obtenção de passaporte, visto, traduções de documentos, inscrições para 

teste de proficiência do idioma etc.  

g) Antes do início da viagem, contratar um seguro de viagem internacional para todo o período de permanência no 

Exterior, conforme solicitado pelo Santander, com cobertura mínima de: falecimento e invalidez por acidente, 

http://www.internacional.us.es/
http://www.salleurl.edu/
http://www.international.uji.es/
http://www.ubi.pt/
http://www.uc.pt/
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assistência em repatriação de falecidos por qualquer causa e reembolso de gastos médicos por acidente do 

beneficiário da bolsa. 

h) Providenciar os transportes necessários para a cidade de destino. 

i) Providenciar sua acomodação no Exterior. 

j) Definir o plano de estudos a ser realizado no Exterior junto à coordenação do curso na UNISINOS, escolhendo no 

mínimo 3 (três) atividades acadêmicas a serem aproveitadas no retorno.  

k) Enviar à UAGRAD o Formulário de Chegada em até 10 dias após a chegada ao Exterior. 

l) Apresentar bom desempenho acadêmico nas atividades acadêmicas cursadas no Exterior. 

m) Enviar à UAGRAD o Formulário de Avaliação de Retorno em até 10 dias após o retorno do Exterior. 

n) Solicitar o aproveitamento das atividades acadêmicas cursadas no Exterior junto ao Atendimento UNISINOS 

mediante a apresentação do histórico escolar original emitido pela instituição estrangeira, a descrição do sistema 

de avaliação realizado e as ementas das atividades acadêmicas. 

 

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

8.1. Se o estudante selecionado nesse edital for selecionado também para outro Programa de Mobilidade da UNISINOS, 

com processo seletivo transcorrida parcial ou integralmente no ano de 2019, obrigatoriamente, o estudante deverá 

escolher apenas um programa para participar, renunciando integralmente sua vaga e os respectivos benefícios no outro 

programa, no prazo que a UNISINOS designar. 

8.2. Os candidatos selecionados declararão ter recebido os Princípios Gerais dos Programas de Bolsas do Santander 

Universidades (Anexo I) e assinarão o Termo de Ciência e Responsabilidade (Anexo II) e o Termo de Adesão ao 

Programa de Bolsas Ibero-americanas para Estudantes de Graduação Santander Universidades. Após a seleção, o 

estudante receberá por e-mail cópia do Termo de Adesão ao Programa de Bolsas Ibero-americanas para Estudantes de 

Graduação Santander Universidades que deverá ser entregue assinado (em duas vias) para a Unidade Acadêmica de 

Graduação (UAGRAD) para posterior envio ao Santander Universidades. 

8.3. O estudante está ciente de que deverá abrir conta na modalidade “Universitária” no Banco Santander para participar no 

Programa de Bolsas Ibero-Americanas, pois receberá bolsa auxílio de €3 mil (três mil euros) do Banco, conforme Anexo 

I. O estudante somente poderá assinar o Termo de Adesão ao Programa quando apresentar o comprovante de conta 

corrente (ou de abertura da mesma) do Banco Santander. 

8.4. O candidato selecionado deverá ser pessoa física habilitada à prática de todos os atos da vida civil, nos termos do 

artigo quinto do Código Civil (Lei nº. 10.406/2002), sendo ainda residente e domiciliado no território nacional, ser 

brasileiro nato ou naturalizado, maior de 18 (dezoito) anos. 

8.5. Casos omissos serão resolvidos pela Unidade Acadêmica de Graduação (UAGRAD) da UNISINOS. 

 

São Leopoldo, 26 de março de 2019. 
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ANEXO II 

TERMO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE 

Eu, abaixo assinado, aceito e concordo voluntariamente com os termos abaixo descritos e estou ciente das seguintes condições: 

O ALUNO/ O PROFESSOR: 

1) Está ciente de que a Viagem que foi selecionado através do Programa de Bolsas Ibero-americanas para Estudantes de Graduação 

Santander Universidades 2019, tem como escopo propiciar a oportunidade de acesso a culturas estrangeiras, constituindo-se em um 

importante instrumento de formação intelectual dos estudantes. 

2) Declara que recebeu uma cópia dos Princípios Gerais do Programa de Bolsas Ibero-americanas para Estudantes de Graduação 

Santander Universidades 2019, tendo lido e entendido todas as condições aplicáveis, inclusive atendendo a todos os requisitos exigidos 

pelo respectivo Programa. 

3) Deverá apresentar, nos prazos estipulados, todos os documentos solicitados e necessários para a viagem e aceita que é de sua 

exclusiva responsabilidade providenciar os documentos, conforme as exigências previstas no Convênio de Bolsas Ibero-americanas para 

Estudantes de Graduação Santander Universidades 2019. 

4) Assume total responsabilidade sobre sua saúde e possíveis riscos que possam acontecer no país de destino. 

5) Aceita que não estará sob a guarda e responsabilidade da UNISINOS e que a mesma não é responsável por quaisquer inconvenientes 

que aconteçam ao aluno na viagem e após a chegada ao país de destino. 

6) Aceita que deve respeitar a legislação e a cultura do país de destino e compromete-se a se comportar adequadamente durante a sua 

permanência, de acordo com as regras da moral e dos bons costumes, respeitando os horários e normas internas do local da acomodação 

e do curso. 

7) Declara que deverá arcar com todas as despesas da viagem não contempladas no item “7” dos Princípios Gerais do referido Programa. 

8) Está ciente de que eventuais prejuízos causados pela impossibilidade do embarque na data prevista são de sua total e exclusiva 

responsabilidade. 

9) Aceita e concorda que a UNISINOS não assume qualquer responsabilidade em relação aos serviços de transportes, alimentação, 

turismo, tampouco se responsabiliza por qualquer ato, erro, omissão ou qualquer dano culposo ou doloso, perda, atraso ou irregularidade 

que possa surgir, por quaisquer defeitos de equipamentos, imprudência, imperícia ou negligência de pessoas contratadas para assistir o 

aluno, inclusive com bagagem e demais objetos pessoais de propriedade do mesmo. 

10) Concorda que nenhum tipo de reembolso será feito pela UNISINOS. 
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11) Realiza este Programa por sua livre e espontânea vontade, sendo assim, concorda em isentar de responsabilidade a UNISINOS e sua 

mantenedora, não reclamando ou exigindo nada por qualquer dano pessoal ou de propriedade, eventos de força maior e despesas de 

qualquer natureza que possam ocorrer enquanto participar dessa viagem. 

12) Assume todos os riscos de danos pessoais e despesas ocorridas enquanto realiza a viagem de estudos e entende que, assinando este 

documento, libera completamente e renuncia a todas as reclamações que possa ter contra a UNISINOS. 

13) Se responsabiliza civil e criminalmente por qualquer ato por ele praticado ou fato com ele ocorrido na viagem, bem como quando de sua estada 

na Universidade de Salamanca - Espanha. O Aluno também se responsabiliza por indenizar a UNISINOS por qualquer ato por ele praticado, que 

venha a denegrir a imagem da Universidade. 

 

São Leopoldo, __ de ____________ de 2019. 

 

 
 
 
_____________________________ 
Nome: 
CPF: 
Matrícula: 
 

 

 

 


