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PROGRAMA DE ESTUDANTES-CONVÊNIO DE GRADUAÇÃO (PEC-G) 
TERMO DE COMPROMISSO E DE RESPONSABILIDADE FINANCEIRA 

NOME COMPLETO DO MATRICULADO DATA DE NASCIMENTO 

PAÍS E CIDADE DE NASCIMENTO RNE 

NOME COMPLETO DO PAI NOME COMPLETO DA MÃE 

ENDEREÇO DA RESIDÊNCIA FAMILIAR NO PAÍS DE ORIGEM (PAÍS, CIDADE, BAIRRO, CONDOMÍNIO, RUA, Nº  ...) 

CONTATO NO PAÍS DE ORIGEM 
NOME TELEFONE EMAIL 

ENDEREÇO COMPLETO DA RESIDÊNCIA NO BRASIL (CIDADE, BAIRRO, CONDOMÍNIO, RUA, Nº  ...) 

CONTATO PRÓPRIO NO BRASIL 
E-MAIL CELULAR TELEFONE FIXO 

NOME DO CURSO ANO DE INGRESSO 

Eu, portador dos dados acima especificados, candidato selecionado no contexto 
do Programa PEC-G 2022, declaro que: 

1. Conheço os termos do Decreto Federal nº 7.948, de 12 de março de 2013, o qual
regulamenta o Programa PEC-G, em especial o Art. 12º, o qual prevê as possibilidades
de desligamento do Programa, e do Edital de Convocação nº 048 SESu/MEC, de 14 de
junho de 2018 do PEC-G e estou ciente das normas do Programa PEC-G, incluindo
aquelas estabelecidas pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil (MRE), em
especial, as informações e procedimentos descritos no Manual do Estudante-Convênio
PEC-G disponibilizado pelo MRE disponível no site: www.dce.mre.gov.br.

2. Possuo condições financeiras, próprias ou de terceiros, suficientes para custear:
a. Passagem internacional de volta ao meu país de origem;
b. Gastos com moradia em Maringá ou região;
c. Gastos com alimentação, transporte, saúde, vestuário, materiais escolares e

didáticos e com manutenção pessoal geral durante o período de estudos na
Universidade Estadual de Maringá (UEM).

3. Tenho conhecimento que após a matrícula, receberei o número do Registro Acadêmico
(RA) e um endereço de email institucional, com o qual poderei acessar a Secretaria
Acadêmica Virtual (SAV)(sisav.uem.br/sav/), onde poderei visualizar minhas
disciplinas, notas e faltas, bem como solicitar Renovação de Matrícula, Plano de
Acompanhamento, Atividades Domiciliares, Aproveitamento de Estudos e outros
serviços, quando for o caso.

4. Tenho conhecimento que as aulas do ano letivo 2022 iniciarão em 18/07/2022 e que eu
receberei o Horário de Aulas pelo email institucional, contendo a relação de disciplinas
matriculadas no primeiro ano do curso, os horários e a identificação das salas de aulas.
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5. Cumprirei plenamente o Termo de Compromisso de Inscrição (TCI) e o Termo de
Responsabilidade Financeira (TRF) já entregue no processo de inscrição junto a
Embaixada ou Consulado do Brasil no país de origem.

6. Cumprirei as normas do PEC-G, no âmbito Federal, Estadual e aquelas internas a UEM,
em especial a Resolução nº 018/2017-CEP.

7. Manterei atualizado meus dados cadastrais junto a Diretoria de Assuntos Acadêmicos
(DAA), em especial meu endereço no Brasil, telefone, email e contatos familiares.

8. Tenho conhecimento da existência e o dever de cumprimento de toda legislação e
normas da UEM, aplicada aos acadêmicos, incluindo o Estatuto, o Regimento Geral e
em especial as resoluções do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEP), e sei
que posso encontrá-las no site: www.scs.uem.br ou obter informações sobre como
encontrá-las na DAA.

9. Com relação às normas específicas da graduação, tenho conhecimento que posso
encontrá-las por assunto no site: www.pen.uem.br.

10. Concordo com a legislação brasileira referente à obrigatoriedade da obtenção e
renovação de visto temporário de estudante (VITEM-IV), sendo de minha total
responsabilidade obter a documentação obrigatória para estrangeiros e mantê-la
sempre atualizada e válida, em especial, a Cédula de Identidade de Estrangeiro (CIE).

11. Comprometo-me a apresentar a Cédula de Identidade de Estrangeiro (CIE) junto a DAA
da UEM sempre que solicitado.

12. Informarei à Diretoria de Assuntos Acadêmicos (DAA) minha eventual desistência do
PEC-G.

13. Tenho conhecimento que precisarei regressar imediatamente a meu país no caso de
conclusão do curso ou desligamento da UEM por conduta imprópria, reprovação ou
abandono de estudos, nos termos da legislação específica.

14. Aceito receber meu diploma de graduação exclusivamente na Missão Diplomática
brasileira onde me inscrevi, após a conclusão do curso.

15. Tenho conhecimento que, de acordo com as regras da UEM, devo cumprir frequência
mínima de 75% e média final mínima de 6,0 nos componentes curriculares do meu
curso para lograr aprovação.

16. Tenho conhecimento que, de acordo com as regras da UEM, devo concluir o curso
dentro do prazo máximo estabelecido e que devo renovar a matrícula todos os anos,
caso contrário perderei minha vaga no curso.

17. Tenho conhecimento sobre a finalidade, a importância e a necessidade de cumprimento
do Calendário Acadêmico da UEM disponível no site: www.daa.uem.br.

18. Compreendo que a desobediência a qualquer dos itens anteriores implicará em meu
desligamento do PEC-G, situação em que deverei regressar imediatamente a meu país.

assinatura do candidato local e data 


