
TERMO DE COMPROMISSO 

MORADIA - PROJETO BUDDY 

 

 

O tempo de oferta de moradia deve ser coerente com o tempo em que os 

intercambistas permanecerão na UFJF: 

 

PEC-G: mínimo 4 anos / máximo 6 anos. 

PEC-PG: mínimo 2 anos / máximo 4 anos. 

Incoming: mínimo 6 meses / máximo 1 ano 

Global July: Aproximadamente 1 mês (anualmente entre julho e agosto) 

 

 

1. DAS DEFINIÇÕES E OBJETIVOS 

 

O Projeto Buddy UFJF é um projeto administrado por alunos da Universidade 

Federal de Juiz de Fora (UFJF) em parceria com a Diretoria de Relações 

Internacionais (DRI), visando auxiliar os intercambistas que virão estudar na 

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). A Seção de Moradia do Projeto Buddy 

tem como finalidade facilitar e auxiliar os estudantes intercambistas no processo de 

busca por um local em que possam residir durante o período de intercâmbio na UFJF.  

 

A Seção de Moradia do Projeto Buddy tem como finalidade:  

 

a) Receber as informações, por meio de formulário, dos membros da comunidade 

acadêmica da UFJF que se inscreveram para ofertar moradia para estudantes 

intercambistas; 

b)  Analisar e organizar os dados;  

c) Compartilhar as informações, junto com o contato dos proprietários, para os 

estudantes intercambistas.  

 

Não é função do Projeto Buddy intermediar negociações de qualquer natureza.  

 

 

2. DAS FUNÇÕES 

 

2.1. DA COORDENAÇÃO DE MORADIA 

 

 São funções da Coordenação de Moradia do Projeto Buddy: 

  

a) Disponibilizar formulário de inscrição online para o registro de moradias 

dos interessados em ofertá-las para os estudantes estrangeiros da 

UFJF; 

b)  Analisar as respostas do formulário online, filtrando e selecionando as 

moradias ofertadas com base nos critérios neste termo dispostos; 



c) Coletar os dados das moradias selecionadas e compila-los, no formato 

de uma cartilha, para que sejam disponibilizados aos estudantes 

intercambistas inscritos no Projeto Buddy; 

d)  Manter em sigilo as informações fornecidas no formulário de inscrição, 

permitindo a disponibilização destes dados somente à Coordenação do 

Projeto Buddy, aos estudantes intercambistas inscritos no Projeto 

Buddy e à Diretoria de Relações Internacionais, caso sejam solicitados;  

e)  Atuar exclusivamente como mediadora entre as informações 

fornecidas pelos proprietários e os estudantes intercambistas à 

procura de moradia. É vetada à Coordenação de Moradia tomar 

parte em qualquer negociação relacionada às moradias. 

 

 

2.2. DO PROPRIETÁRIO 

 

a) Ter vínculo institucional com a UFJF, podendo ser aluno, funcionário 

terceirizado, TAE, professor, entre outros; 

b) Preencher o formulário de inscrição online, preenchendo todos os 

campos obrigatórios sobre a moradia que deseja ofertar; 

c) Disponibilizar-se a ser contatado (via e-mail ou telefone) por 

intercambistas de todos os países que possuem contrato com a UFJF, 

e das diferentes etnias cobertas por eles; 

d) Manter a cordialidade e o profissionalismo no contato com os 

intercambistas, e durante a estadia do mesmo na moradia. Cabe ao 

proprietário buscar evitar conflitos devido à diferença cultural com o 

intercambista; 

e) Conduzir as negociações sobre a moradia com o estudante 

intercambista interessado, formulando um contrato com o mesmo nos 

termos desta negociação; 

f) Realizar a manutenção da moradia ofertada conforme as legislações 

federais, estaduais e municipais vigentes, e conforme acordado em 

contrato; 

g) Comunicar à Coordenação do Projeto Buddy caso haja quaisquer 

problemas com o estudante intercambista, pelo e-mail: 

projetobuddy@gmail.com 

h) Entrar em contato com a Coordenação de Moradia, via e-mail, 

comunicando, caso seja de desejo, ter sua moradia removida do 

programa. 

i) As informações coletadas serão mantidas em sigilo, e serão 

divulgadas apenas para os intercambistas interessados, e utilizadas 

somente para fins internos de seleção das moradias. Ao final do 

formulário, o proprietário interessado declara e permite a divulgação 

das informações dentro desses termos. 

j) As informações da moradia ofertada continuarão sendo disponibilizadas 

até o momento em que o proprietário comunique com a coordenação o 

seu interesse em sair do projeto, entrando em contato pelo e-mail.  

k) Caso necessário fazer alguma alteração nas informações 

disponibilizadas no formulário, deve ser enviado um e-mail 
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comunicando à Coordenação seu interesse em modificá-las, e em 

seguida, preencher novamente o formulário online. No caso de o 

proprietário responder mais de uma vez o formulário, somente a última 

resposta será considerada. Não é necessário que se assine novamente 

o presente termo, basta apenas comunicar, via e-mail, à coordenação. 

l) Uma vez fechado o acordo entre proprietário e intercambista, o 

proprietário deverá comunicar prontamente ao Projeto Buddy, com o 

período de vigência, para que a oferta seja retirada momentaneamente 

da lista.  

 

 

3. DA INSCRIÇÃO E REGISTRO DAS MORADIAS 

 

O processo de inscrição da moradia no programa se dará por meio de 

formulário online, que deve ser preenchido pelo proprietário de forma criteriosa e as 

informações fornecidas devem ser verdadeiras. No caso de a mesma pessoa 

responder mais de uma vez o formulário, somente a última resposta será 

considerada. 

 

Este termo de compromisso, parte do formulário de inscrição, deverá ser lido, 

impresso, assinado (com rubrica em todas as páginas) e enviado por e-mail para: 

projetobuddy@gmail.com. O envio pode ser o documento escaneado ou por fotos 

legíveis. Somente após o recebimento deste termo assinado, a Coordenação de 

Moradia poderá disponibilizar a sua oferta.  

  

 

4. DA DIVULGAÇÃO DE MORADIAS 

 

O conjunto de informações de cada moradia ofertada é reunido em um único 

documento, que constantemente será atualizado com novas ofertas de moradia.  Esse 

documento vai conter todas as informações divulgadas no formulário preenchido 

online.  

O intercambista que solicitar a lista de moradia também receberá um termo de 

compromisso com a DRI e o Projeto Buddy para ser lido e assinado. Após isso, nós 

disponibilizaremos o documento com o conjunto de moradias ofertadas ao 

intercambista.  

 

 

 

5. DA ESCOLHA DA MORADIA PELOS INTERCAMBISTAS 

 

 

As respostas do formulário serão disponibilizadas a todos os intercambistas de 

igual forma, não fazendo segregação por nacionalidade ou língua. Não é garantido 

pelo Projeto Buddy a especificidade de nenhuma nacionalidade ou língua do 

intercambista que poderá vir a contatar sobre a moradia. As informações serão 

disponibilizadas através do Projeto Buddy, mas o critério de seleção e escolha em 

contatar o proprietário sobre a moradia é exclusiva do intercambista. 
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Não é obrigatoriedade do intercambista escolher uma das residências ofertadas 

pelo Programa de Moradia. Ele é livre para decidir se prefere buscar moradia não 

relacionada com o Projeto Buddy ou solicitar a lista com as ofertas. Deste modo, o 

Programa de Moradia do Projeto Buddy não pode dar nenhuma garantia que a opção 

de moradia ofertada será contratada em algum momento. 

 

Interessados podem ou não entrar em contato com o ofertante, mas não 

necessariamente significa que a negociação estará concluída. A partir do momento 

que o proprietário e o intercambista comunicam-se entre si sobre a moradia, o 

Projeto Buddy e a DRI já não fazem mais parte desta fase. As negociações 

caberão somente ao proprietário e o intercambista interessado. 

 

 

 

 

 

Em plena concordância com os termos acima, assino a seguir: 

 

 

 

 

Juiz de Fora, ________ de ___________________________ de ________ 

 

 

 

_______________________________________________________________ 

Nome legível do proprietário ofertante 

 

 

_______________________________________________________________ 

Assinatura do proprietário ofertante 

 

 

 

 

 

 

 


