






































 
                                                                                                                                

EDITAL DE CONVOCAÇÃO                                  

Programa de Intercâmbio UCP 2019.1 
 

Apêndice 2 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA INTERCÂMBIO - BRASILEIRO 

REGISTRO ACADÊMICO (RA): 
 

CURSO: PERÍODO: PREVISÃO DE  CONCLUSÃO: 

NOME: 
 

DATA NASC: 

TELEFONES: E-MAILS: 

NATURAL DE: 
 

R.G.: CPF: 

ENDEREÇO: 
 

BAIRRO: CIDADE: 
 

UF: CEP: 

NOME DO PAI / MÃE: 
 

TELEFONE PAI/MÃE 

 
 

VAGAS PRETENDIDAS EM ORDEM DE PREFERÊNCIA 

Universidade Curso 

1 
  

2 
  

3 
  

 

RESPONSABILIDADE FINANCEIRA 

Mensalidade Fixa (     )                                                        Regime Financeiro de Créditos (     ) 

Aluno FIES (     )  Aluno PROUNI  (    )  
Aluno Bolsista - Prefeitura de 
Petrópolis  (     ) 

Aluno Bolsista - Prefeitura de Três 
Rios  (    )  

Aluno Bolsista - Filantropia  (     )  
Aluno Bolsista Orquestra e/ou 
Coral   (    )   

 

FORMAÇÃO ACADÊMICA DO CANDIDATO 

Grupo de Pesquisa: (     ) Sim  (     ) Não Qual: 

Inglês: (     )Sim  (     )Não  
Nível:__________________ 

Espanhol:  (     )Sim  (     )Não  
Nível:__________________ 

Outro: _______________________ 
Nível:________________________ 

Possui Orientador de Monografia/TCC:                          
(     )Sim  (     )Não   

Quem: 

Área da Monografia/TCC ou Pretensão:  



 
                                                                                                                                

EDITAL DE CONVOCAÇÃO                                  

Programa de Intercâmbio UCP 2019.1 
 

TERMO DE COMPROMISSO 

 

Eu, _________________________________________________________, se for selecionado para uma das 

vagas de intercâmbio disponibilizadas pela UCP e suas Instituições Conveniadas, comprometo-me a: 

 

1. Agir com disciplina e responsabilidade no país no qual serei acolhido; 

2. Respeitar os responsáveis pelo Intercâmbio na Instituição onde serei acolhido; 

3. Cumprir o regulamento da Instituição que me receberá e todas as regras impostas pelo Programa de 

Intercâmbio; 

4. Preparar-me para participar dignamente do Intercâmbio, uma vez que estou ciente de que a UCP não se 

responsabiliza por despesas decorrentes de passagens, alimentação, estada no país, transporte, seguro 

saúde; 

5. Manter a responsabilidade financeira que já tenho com a UCP, firmada através de contrato; 

6. Manter meus dados atualizados no Virtual Aluno; 

7. Fazer rematrícula normalmente, através do Virtual Aluno, nos prazos do calendário acadêmico da UCP; 

8. Providenciar o Visto e toda a documentação necessária, sob minha responsabilidade, observando todas as 

exigências dos consulados envolvidos, 

9. Caso ocorra desistência de participação do Intercâmbio por minha parte, notificar ao NIICC - Núcleo de 

Intercâmbio Internacional e Cooperação Científica UCP, nos prazos do Edital; 

10. Manter contato com o responsável pelo NIICC durante o período de intercâmbio; 

11. Entregar pessoalmente relatório das atividades realizadas no intercâmbio para que seja realizado o pedido 

de equivalência das disciplinas cursadas no exterior; 

12. Declarar apenas fatos verdadeiros no ato da inscrição, sob pena de ser eliminado do concurso e ainda 

responder legalmente sobre as informações falsas prestadas. 

 
Petrópolis, _____de______________de 2019. 

 
 

_______________________________________________________________________ 
Assinatura do Candidato 
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TERMO DE RESPONSABILIDADE FINANCEIRA 

 

 

 Eu,_________________________________________________________, portador do RG 

nº ___________________________, regularmente inscrito no CPF sob o n° 

______________________________________, residente à   

________________________________________________________________________________ 

– CEP: ___________, facilmente contatado através dos telefones (   )_______________e (    ) 

_________________, venho, na qualidade de (grau de parentesco com o candidato) do candidato ao 

Programa de Intercâmbio UCP 2019.2, (Nome do candidato),  Registro Acadêmico n° 

___________________, declarar, para os devidos fins, que me responsabilizo por todas as despesas 

referentes aos encargos junto à UCP durante o intercâmbio, bem como as destinadas à estadia, 

alimentação, passagens aéreas, contratação de seguro saúde internacional e demais despesas 

provenientes do intercâmbio, até a sua integralização. 

 
 
 

Petrópolis, ____ de __________________ de 2019. 

 
 
 
 
 
  

________________________________________________ 

(Nome por extenso) 
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TERMO DE CONCORDÂNCIA E RESPONSABILIDADE  

IDIOMA EM QUE SERÃO MINISTRADAS AS AULAS  

 

 

 Eu,_________________________________________________________, portador do RG 

nº ___________________________, regularmente inscrito no CPF sob o n° 

______________________________________, Registro Acadêmico nº_____________ residente à 

________________________________________________________________________________

________ CEP: ___________, venho através deste, expressar minha concordância e 

responsabilidade com relação ao acompanhamento das aulas ministradas na (Nome Da Instituição), 

em (Mencionar o Idioma), haja vista que no ato da postulação à vaga da referida instituição, não me foi 

requerida prova de proficiência linguística. 

 

 

Petrópolis, ____ de ________________ de 2019. 

 
 
 
 
 
 

________________________________________________ 

(Nome por extenso) 
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TERMO DE RESPONSABILIDADE PELA CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE SAÚDE 

INTERNACIONAL 

 

 

  

 Eu,_________________________________________________________, portador do RG 

nº ___________________________, regularmente inscrito no CPF sob o n° 

______________________________________, Registro Acadêmico nº_____________ residente à 

________________________________________________________________________________

________ CEP: ___________,venho através deste comprometer-me com relação à contratação de 

seguro saúde internacional em até 1 (um) mês antes do embarque, com cobertura para (Nome da 

localidade incluindo cidade, estado e país) entre (definir o período de início e fim do intercâmbio). 

 

 

Petrópolis, ____ de __________________ de 2019. 

 
 
 
 
 
 

________________________________________________ 

(Nome por extenso) 
 
 


