
Processo Seletivo para Programa de Intercâmbio International Office FDRP – Edital 01/2015 
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO - Processo Seletivo de Intercâmbio para o 2° semestre de 2015  

Preencher com Letra de Forma. Mantenha-nos informados de posteriores alterações. 

DADOS PESSOAIS 
 

Nome Completo: ___________________________________________________________________________ 
 

Data e Local de Nascimento: _________________________________________________________________ 
 

Nacionalidade(s): __________________________________________________________________________ 
 

Endereço: ________________________________________________________________________________ 
 

CEP: _______________________ Cidade: ______________________________________________________ 
 

Tel. Res.: ____________________________________________Cel.__________________________________ 
 

E-mail(s): __________________________________________________________________________________ 
 

Nº USP: ___________________  Nº Passaporte:___________________  Validade: ______/ ______/ _________ 

Turma: _____________  

 

 
DOCUMENTO DE PROFICIÊNCIA E/OU CERTIFICADO DE CONHECIMENTO DE IDIOMA 

 

Nome do certificado/ proficiência/    Pontuação ou Nota      Data do Exame       N° de Horas Cursadas    
Escola de idioma           
                                     __ ____________ 

 

Documentos recebidos 

 

(  ) Cópia e original de Certificado de proficiência no idioma correspondente à exigência do Edital;  

(  ) Cópia e original do passaporte; 

(  ) Planos de Estudos, avalizado por um professor, a ser desenvolvido na universidade de destino; 

(  ) Comprovante de ter realizado Iniciação Científica, se houver; 

 (  ) Resumo Escolar avalizado pelo Serviço de Graduação da FDRP; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Declaração 

 

 

Eu, __________________________________________________________________________, nº USP 
__________________, declaro ter entregue os documentos acima mencionados e também declaro estar 
ciente do regulamento do processo seletivo para o programa de intercâmbio referente ao Edital 01/2015. 
Estou de acordo com o Método de Avaliação adotado. Declaro também ser o responsável pelos 
documentos necessários para a efetivação do intercâmbio, da viagem e para a emissão do visto. Estou 
ciente também que o International Office FDRP não se responsabiliza por problemas operacionais e 
pessoais que possam ser gerados pela não apresentação em tempo hábil dos documentos de viagem 
(principalmente o passaporte e a emissão do visto). Declaro estar ciente de que devo confirmar o 
interesse na vaga obtida conforme descrito no Edital. Declaro ainda que estou ciente da opção de 
participação no Processo Seletivo. 

 

Declaro, ainda, que realizarei o intercâmbio mediante as especificidades abaixo (marcar apenas uma 
opção): 

 

[   ] Sem Bolsa (Declaro ter entre 20 e 90% do curso integralizado e não ter média com reprovações 
abaixo de 6,0) 

[   ] Com Bolsa (Declaro ter entre 20 e 90% do curso integralizado, além de não ter dependências em 
disciplinas obrigatórias não cumpridas e não ter média com reprovações abaixo de 6,00) 

[   ] Com ou Sem Bolsa (Declaro ter entre 20 e 90% do curso integralizado, além de não ter dependências 
em disciplinas obrigatórias não cumpridas e não ter média com reprovações abaixo de 6,00) 

 

 

 

 

Ribeirão Preto, ____ de  abril de 2015.  

Assinatura  _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Recebido por: __________________________________________________________________ 

 


