
 
 

 
 
 

 
REGRAS PARA O INTERCÂMBIO DE ALUNOS 

 
 

Eu,  , abaixo assinado, participante do Programa Estágio 
Internacional na Alemanha, assistido por meus responsáveis, declaro que: 

1. ESTOU CIENTE QUE: 

(1) Sou um representante do meu país e da Experimento Intercâmbio e que devo ter uma atitude responsável e 
de respeito com todos os participantes/envolvidos no programa; 

(2) Devo conhecer e respeitar a legislação local e as normas definidas pelos líderes e empresa; 

(3) Não são permitidas viagens particulares, em hipótese nenhuma, tanto na Alemanha quanto da Alemanha ao 
exterior, sem o acompanhamento dos pais; 

(4) Não é permitido o uso de álcool ou de qualquer tipo de entorpecente; 

(5) Receberei o certificado de participação no programa, somente mediante o cumprimento das tarefas 
estabelecidas, a participação nas avaliações e uma conduta adequada na Alemanha; 

2. Reconheço a disponibilidade e a responsabilidade que a família alemã assume ao me receber e me comprometo a 
observar e respeitar as suas solicitações, imposições e regras, como por exemplo, o horário de retornar para casa à 
noite; 

3. Comprometo-me a atender as orientações das organizações e líderes, tendo uma conduta adequada e respeitosa 
durante todas as atividades, aulas e estágio; 

4. Assumo o compromisso em relação à empresa, escola e aos líderes de: 

(1) Frequentar diariamente as aulas preparatórias, bem como participar de todas as atividades programadas; 

(2) Apresentar-me ao funcionário responsável pela supervisão do estágio, no primeiro dia, ou informá-lo a tempo, 
caso excepcionalmente eu não possa comparecer; 

(3) Portar-me de forma atenta e respeitosa nas aulas, com profissionais e em todo o ambiente empresarial; 

(4) Adotar comportamento participativo e de boa conduta durante a duração do programa; 
5. Em caso de não observância e respeito às leis e regras/normas definidas, especialmente quanto ao uso de álcool 

ou outro entorpecente, ou ainda a prática de conduta considerada crime no território alemão serei excluído 
imediatamente do programa e retornarei ao Brasil, ficando a cargo dos meus pais e/ou responsáveis as eventuais 
despesas decorrentes. 
 
 

São Paulo, _____ de _______________ de 20____. 
 
 
 
 

                Assinatura do aluno(a)  Assinatura do responsável 

Nome/R.G.: 


