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Ficha de Inscrição para realização de Intercâmbio na Universidade de Jáen 
 (Preencher com letra de imprensa legível) 

 

 

Ident. Nº  _Órgão Emissor:______________________Data Exp.: _____/  ___/ ____  

    CPF:  Data  de Nasc.:  /  __/ ____Naturalidade:     

Nº passaporte:  _________ Validade: / / à / /  _____ 

Rua:   _  _Nº  Apto:___________  

Bairro:  CEP:  Cidade:    _UF:     

Telefone:   Celular:  _ Fax:    

Emaill:  _  

Nome da pessoa de contato no Brasil enquanto estiver fora:     

Telefone: E-mail:  _ Parentesco:  _ 

 

    [   ] Carta de recomendação por professor efetivo do seu curso na UERJ 

[   ] Curriculum vitae resumido  

[   ] Original do histórico escolar da UERJ  atualizado (emitido pelo DAA)  ou boletim acadêmico emitido pela Unidade 

Acadêmica 

[   ] Comprovante de conhecimentos básicos em espanhol 

[   ] Cópia do passaporte, que deve ter validade de pelo menos seis meses após a data prevista para o retorno do 

intercâmbio ou cópia do comprovante de agendamento do passaporte. 

[   ] No caso de desportista, comprovante de nível competitivo. 

Estou ciente de que caso a documentação pendente não seja entregue completa até a data de término das 
inscrições, minha documentação não será enviada para a Instituição de Ensino Superior (IES) onde desejo 
realizar intercâmbio. 
Estou ciente que após a emissão da carta de aceite pela universidade estrangeira, deverei entregar na DCI, 
como condição para autorização de afastamento: 

• Formulários fornecidos pela DCI para o afastamento assinados pelo candidato; 
• Cópia da carta de aceite da universidade no exterior; 
• Cópia do seguro saúde com cláusula de repatriação sanitária. 

 
Rio de Janeiro,_____/_____/      

Assinatura do aluno 

 
Rio de Janeiro,_____/_____/     _ 

Ciência da Direção da Unidade 

Nome:   _  

Nº de Matrícula:  ______________________________Unidade: _______________ 

Curso: ______Período atual:________CR médio atual:    

DADOS PESSOAIS 
 
 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA 


