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FICHA

DE INSCRIÇÃO

PARA REALIZAÇÃO DE INTERCÂMBIO

(Preencher com letra de imprensa legível)

Nome:_______________________________________________________________________________
Nº de Matrícula: ____________________
Unidade:_____ Curso:___________________________ Período atual: ______ CR médio atual: _______
Apresento minha inscrição no processo seletivo para candidatura ao intercâmbio acadêmico em uma das três
universidade(s) estrangeira(s) abaixo relacionadas:

_________________________________________________________________________.
_________________________________________________________________________.
_________________________________________________________________________.
Período de afastamento ano / semestre (até 2 semestres): _______________________________________.
DADOS PESSOAIS

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: _________________________
e-mail: __________________________________________________________________________________
Nome da pessoa de contato no Brasil enquanto estiver fora: _______________________________________
Telefone: ________________ E-mail: _______________________ Parentesco: _______________________
DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA
[ ] Formulário de candidatura da IES estrangeira preenchido e assinado, se for o caso;
[ ] Cópia do passaporte ou comprovante de agendamento;
[ ] Carta de Intenção;
[ ] Histórico Escolar da UERJ ou Boletim Acadêmico assinado pela Unidade;
[ ] Tradução do histórico escolar da UERJ, se for o caso;
[ ] Cópia do exame de proficiência ou cópia do certificado de conclusão do curso de idiomas, se for o caso;
[ ] Carta de recomendação de docente UERJ.
INFORMAÇÕES IMPORTA NTES
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, ____/____/_______

_______________________________________

Rio de Janeiro, ____/____/_______

_______________________________________

Assinatura do aluno

Ciência da Direção da Unidade

