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ANEXO I 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO MANUAL – ESCALA DE 

ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO AUGM 

 

 
Encaminhado via processo SEI nº:___________________________________ 

 

Procedimento: Somente aqueles alunos que não conseguirem finalizar sua 

inscrição online devem imprimir este documento e preenchê-lo, desde que 
atendam aos critérios descritos no Edital. Em seguida, deverão colher 

assinatura e carimbo do coordenador e abr i r  processo (SEI)  junto com a 
documentação complementar (descrita logo abaixo) na sua Coordenação de 
Curso. A  data  l imite  para  aber tura  do processo  é  29/03/2018. 

 

Nome do aluno: 

Nº Matrícula: 

Curso: 

CPF: 

R.G.: 

E-mail UFPR: 

 

(Certifique-se que o email informado é VÁLIDO e está ATIVO, pois é 

através deste endereço que você receberá eventuais informações e 

avisos da Assessoria de Relações Internacionais.) 

 

(  )RECURSO POR NÃO CONSEGUIR FAZER INSCRIÇÃO ONLINE 

 

os documentos abaixo relacionados devem ser anexados a este formulário para 

os casos dos candidatos que não conseguiram finalizar a inscrição online – todos 
os documentos são obrigatórios sob pena de indeferimento do pedido. 

 
1. Histórico com IRA atualizado  

 

2. Print da tela no momento da inscrição com a mensagem de problema 

 
3. Declaração da Coordenação atestando que o aluno encontra-se 

devidamente periodizado, nos termos deste edital e retificações posteriores  
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Coordenador de Curso UFPR:___________________________________ 

E-mail_____________________________________________________ 

Assinatura e carimbo: ______________________________ 

Data: ___ / ___ / ____ 

 
Por meio deste requerimento e processo administrativo aberto na Coordenação 
do meu curso, solicito pelas razões expostas em anexo, minha inserção no 

Sistema AUI online para ESCALA DE ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO AUGM 
SAÍDA 2º SEMESTRE 2018, de acordo com o Edital nº 03/2018 da Agência 

UFPR Internacional. Fico ciente de que li e concordo com o Edital nº 
03/2018, inclusive no que diz respeito às datas limite de inscrição. Estou 
ciente, que devo entregar o presente formulário na Coordenação do meu 

Curso em tempo hábil para a abertura do processo administrativo. 
 

 

Curitiba, ____ de _________ de 2018. 

 

 

___________________________________________________ 

Assinatura do Candidato 
 

 

Espaço a ser preenchido pela AUI – NÃO PREENCHER 
RECEBIDO POR: ____________________________ Data: ____ 
SOLICITAÇÃO: (   ) DEFERIDA   (   ) INDEFERIDA  

OBSERVAÇÕES GERAIS: 
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