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Anexo I

Formulário de Inscrição

Dados do(a) candidato(a):

Nome completo do(a) candidato(a): 

Nº de matrícula:  Curso: 

E-mail: Telefone para contato: 

 Instituição de acolhimento:

Insira o nome das instituições de acolhimento pretendida dentre as listadas no Edital DRII Nº 05/2022.
Caso queira se candidatar para mais de uma opção, organize por ordem de preferência. 

1ª opção: 

2ª opção: 

3ª opção: 

Termo de Responsabilidade (alertas sobre Covid-19):

 A UFU não se responsabilizará por quaisquer danos gerados ao(à) discente por eventuais alterações
realizadas  pelas  instituições  envolvidas  no  processo  como  mudanças  nos  prazos,  cancelamento  do
programa  e  demais  cancelamentos,  alterações  no  período  de  início  e  término  das  atividades
relacionadas à mobilidade internacional, dentre outros, por motivos de medidas relacionadas ao COVID-
19 ou de qualquer outra natureza;

 Antes  de  partir  para  a  mobilidade,  será  de  total  responsabilidade  do(a)  discente  selecionado(a)  e
aceito(a) pelo programa a observância quanto à situação do COVID-19 no(s) país(es)  e cidade(s)  de
destino;

 Será de total responsabilidade do(a) discente selecionado e aceito(a) pela instituição de acolhimento
arcar com todos os custos relacionados à medidas de combate ao COVID-19.

Autodeclaração do(a) candidato(a):

 Declaro estar ciente e cumprir com todos os termos descritos no Edital DRII Nº 05/2022;
 Declaro estar ciente de que as informações constantes neste formulário são verdadeiras e que qualquer 

discrepância acarretará no cancelamento da minha inscrição;
 Declaro não estar participando de nenhum outro programa de mobilidade no ato da inscrição. Declaro

que  irei  cursar  pelo  menos  um  componente  curricular  que  tenha  equivalência  de  carga  horária  e
conteúdo com componente curricular do curso de origem da UFU, sob pena de não ser matriculado em
"Mobilidade Internacional"

Assinatura do(a) candidato(a): 

_______________________________________________Data: ____/____/________
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