
INTERCÂMBIO ACADÊMICO UNINCOR – FORMULÁRIO INSCRIÇÃO
INSCRIÇÃO DE ALUNOS ESTRANGEIROS

ACADEMIC EXCHANGE UNINCOR – APPLICATION FORM
APPLICATION FOR FOREIGN STUDENTS

1. INFORMAÇÕES PESSOAIS/PERSONAL INFORMATION

Nome/Full Name (as shown in passport):

Gênero/Gender

 Feminino/Female      Masculino/Male      Outro/Other:

Nacionalidade/Nationality:

Data de Nascimento/Date of Birth

Dia/Day: Mês/Month:    Ano/Year: 

Número Passaporte/Passport Number: 

Data de Expedição/Issue Date:   Data de Vencimento/Expiry Date: 

Lugar de Expedição/Place of Issue: 

Endereço Residencial/Home Address

Rua/Street: 

Número/Number: 

Bairro/District: 

Cidade/City:   Estado/State: 

Estado Civil/Marital Status:  Solteiro(a)/Single      Casado(a)/Married      Outro/Other

Telefone/Phone Number: 

Endereço Eletrônico/Email Address: 

Contatos para Emergência/Emergency Contacts

Nome Completo/Full Name: 

Parentesco/Relationship: 

Endereço Eletrônico/Email Address: 

Telefone/Phone Number: 

FOTO/PHOTO

3x4



Nome Completo/Full Name: 

Parentesco/Relationship: 

Endereço Eletrônico/Email Address: 

Telefone/Phone Number: 

2. INFORMAÇÕES ACADÊMICAS/ACADEMIC INFORMATION

Universidade de Origem/Home University: 

Faculdade de Origem/School: 

Programa de Origem/Program: 

Grau/Degree:    Graduação/Undergraduate   

                          Pós-Graduação/Graduate:    Mestrado/Master 

                                                                                    Doutorado/Doctorate

                                                                                    Outro/Other:

Número da Matrícula/Registration Number: 

Período cursando atualmente/Current Semester: 

Média Acumulada (Coeficiente de Aproveitamento)/Grade Point Average (GPA): 

Área/Field of Studies: 

Coordenador do Programa/Program Coordinator: 

Endereço Eletrônico/Email Address: 

Telefone/Phone Number: 

Endereço/University Address: 

Rua/Street: 

Número/Number: 

Bairro/District: 

Cidade/City:  Estado/State: 

Coordenador de Programas Internacionais/International Programs Coordinator:

Endereço Eletrônico/Email Address: 

Telefone/Phone Number: 



3. INFORMAÇÕES SOBRE O INTERCÂMBIO/INFORMATION ABOUT EXCHANGE PROGRAM

3.1 Você se submeteu a um processo de seleção?/Did you undergo a selection process?

 Não/No                   Sim/Yes     Qual/What Type? 

3.2 Qual o objetivo do intercâmbio?/Purpose of the exchange program?

 Semestre Acadêmico/Academic Semester     Estágio/Internship    

 Pesquisa/Research          Outro/Other:

3.3 Pretende realizar o programa de intercâmbio em qual unidade da Universidade Vale do Rio Verde –

UninCor?/Intend to carry out the exchange program in which unit of the University Vale do Rio Verde –

UninCor?

 Belo Horizonte      Betim      Caxambu      Três Corações

3.4 Você  receberá alguma bolsa  para  participar  do programa de  intercâmbio?  Are you receiving  a

scholarship to participate in the exchange program?

 Não/No                   Sim/Yes     Qual/What Type? 

3.5 Semestre acadêmico para realização do intercâmbio/Academic semester for the exchange program:

 1º Semestre (Fevereiro a Julho)/1st Semester (February to July) 

 2º Semestre (Agosto a Dezembro)/2nd Semester (August to December) 

 Outro/Other: 

3.6 Conhecimento da língua portuguesa/Portuguese language knowledge

Leitura/Reading Escrita/Writting Fala/Speaking
Muito bom/Very good
Bom/Good
Insuficiente/Weak

Possui certificado de proficiência em Português?/Certificate of proficiency in Portuguese?

 Não/No      Sim/Yes     Qual/What Type?  Pontuação/Score: 

3.7 Conhecimento de outro idioma?/Knowledge of another language?

Idioma 1/Language 1 Idioma 2/Language 2 Idioma 3/Language 3

Certificado?/Certified?  Sim/Yes  Não/No  Sim/Yes  Não/No  Sim/Yes  Não/No
Qual exame?Which exam?

Pontuação/Score



4. PROPOSTA DE PLANO ACADÊMICO PARA INTERCÂMBIO/  ACADEMIC PLAN PROPOSAL FOR

EXCHANGE PROGRAM

Disciplinas que pretende cursar na Universidade Vale do Rio Verde - UninCor, em ordem de prioridade/

Universidade Vale do Rio Verde – UninCor Courses, that you intend to enroll in, in order of priority.

Consulte a página eletrônica da UninCor/Check UninCor’s website (http://www.unincor.br/)

Código/

Code

Disciplinas/Courses Créditos/

Credits

Semestre/

Semester

Importante: A matrícula em disciplinas estará sujeita à avaliação de disponibilidade e compatibilidade de

horários. / Important: Enrollment in courses will be subject to the availability and compatibility of schedules.

Disciplinas equivalentes na Universidade de Origem/ Equivalent courses at Home University

Código/

Code

Disciplinas/Courses Créditos/

Credits

Semestre/

Semester

5. IMPORTANTE/IMPORTANT

As disciplinas na UninCor são ministradas em Português. Apesar de não ser exigido certificado de fluência

no idioma, é necessário sua adequada compreensão./ UninCor courses are taught in Portuguese. Although

a fluency certificate is not required, Portuguese proper understanding is necessary.

Compromissos com o programa de intercâmbio/Exchange program commitments:

- Manter-se em contato constante com a Universidade de Origem/To keep constant contact with the Home

University;

- Participar das atividades promovidas pelo Núcleo de Mobilidade Acadêmica da UninCor, promovendo a

divulgação de sua universidade de origem e sua cultura/ Participate in the activities promoted or supported



by UninCor's  Academic Mobility Office (NMA), promoting the dissemination of your Home University and

culture;

- Avisar imediatamente aos coordenadores dos programas internacionais (NMA-UninCor e da universidade

de origem), caso enfrente algum problema ou desista de cursar o programa, especificando os motivos/

Immediately  notify  the  coordinators  of  the  international  programs  (NMA-UninCor  and  at  your  Home

University), if you encounter any problems or will no longer attend the Exchange program, specifying the

reasons.

6. DOCUMENTAÇÃO REQUERIDA/REQUIRED DOCUMENTS

 Formulário  de inscrição de alunos estrangeiros devidamente preenchido  e assinado/Completed and

signed application form for foreign students;

 Histórico escolar atualizado/Updated official transcripts;

 Curriculum vitae;

 Cópia do diploma (para alunos de pós-graduação)/Diploma copy (for postgraduate students);

 Carta de intenção/motivação em Português/ Letter of intent/motivation in Portuguese;

 Carta de recomendação, redigida pelo coordenador do programa, da universidade de origem/ Letter of

recommendation written by the program coordinator, from Home University;

 Cópia do passaporte vigente/Photocopy of valid passport (where the photo and personal details are

shown);

 4 fotos com fundo branco, tamanho 3x4 / 4 photos with a White background, size 3x4;

 Cópia do seguro médico internacional/Photocopy of international medical insurance.

Confirmo que as informações fornecidas neste formulário são verdadeiras, completas e precisas.

I confirm that the information given in this form is true, complete and accurate.

Local/Place Data/Date

Nome e Assinatura do estudante/Name and signature of the student

Nome e Assinatura do Coordenador do Programa/Name and signature of the Program Coordinator
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