
         

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE PROFESSORES DE ALEMÃO (PDPA): 

Curso de Aperfeiçoamento em Ensino de Alemão como Língua Estrangeira 

Alemão para uma escola em transformação: Brasil global 2015 

Deutsch für eine Schule im Wandel: Brasilien global 2015 

 

TERMO DE COMPROMISSO 

 

Eu, __________________________________________________, ciente das condições 

previstas no Edital para distribuição de vagas do curso acima mencionado, venho pelo presente 

comprometer-me a cumprir todas as exigências ali constantes, especificadas nos itens a seguir. 

1. Dedicar-me integralmente ao cumprimento do plano de atividades, de 7de janeiro a 7 de fevereiro de 

2015, nas cidades de Leipzig e Viena. 

2. Em caso de ausência a qualquer atividade, por força maior, comunicar de imediato colegas 

participantes e os organizadores do evento no local. 

3. Buscar autorização formal junto às autoridades competentes para afastamento do país durante a etapa 

internacional do Curso de Aperfeiçoamento, que deverá ser publicada no Diário Oficial (ou veículo de 

divulgação correspondente) da União, do Estado ou do Município, conforme o caso. 

4. Providenciar passaporte, atestados de vacinas eventualmente exigidos e demais documentos 

necessários à viagem internacional. 

5. Ao final do Curso, apresentar projeto de trabalho, redigido nas línguas portuguesa e alemã, a ser 

desenvolvido em escolas públicas no Brasil, aplicando os conhecimentos adquiridos. (O documento 

final deverá ser apresentado em duas versões – em português e alemão – para publicação no endereço 

www.cciba.ufpr.br e em outros endereços eletrônicos pertinentes.) 

6. Apresentar à UFPR, no prazo de até trinta dias após o retorno ao Brasil, relatório descritivo (em 

português) das atividades desenvolvidas durante o Curso, bem como da imersão cultural na história e 

cultura de língua alemã. 

7. Na eventualidade de ocorrência de revogação da concessão motivada por ação ou omissão dolosa ou 

culposa de minha responsabilidade, ressarcir à CAPES todo o investimento realizado para minha 

participação individual no Curso de Capacitação. 

8. Compartilhar o conhecimento didático-pedagógico adquirido no Curso com outros docentes da rede 

de ensino. 

 

Nome: _______________________________________________________________ 

R.G.: ____________________________ CPF: _______________________________ 

 

Assinatura:  
(com firma reconhecida 

em cartório)  _________________________________________________________________________________ 


