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 A Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) torna público o processo de seleção de 
discentes da graduação para acesso à oferta de vagas aos cursos de Língua Espanhola para fins de 
mobilidade estudantil. 

Onde se lê:

4. DOS REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO
Poderão  inscrever-se  e  participar  da  seleção  os(as)  candidatos(as)  que  atendam  aos  seguintes
requisitos:      
4.2.  Na  ficha  de  inscrição  (Anexo  I),  os(as)  candidatos(as)  deverão  indicar  UMA  (01)
turma/Campus de interesse e realizar apenas UMA (01) inscrição. Caso não possam ir pessoalmente
realizar  sua inscrição,  indiquem os dados da pessoa que enviará seus documentos.  Esta  pessoa
também deverá assinar a ficha de inscrição e comparecer munida de documento de identificação
com foto.

Leia-se:

4. DOS REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO
Poderão  inscrever-se  e  participar  da  seleção  os(as)  candidatos(as)  que  atendam  aos  seguintes
requisitos:      
4.2.  Na  ficha  de  inscrição  (Anexo  I),  os(as)  candidatos(as)  deverão  indicar  UMA  (01)
turma/Campus de interesse e realizar apenas UMA (01) inscrição – AS INSCRIÇÕES DEVEM
SER REALIZADAS, OBRIGATORIAMENTE, NO CAMPUS DE INTERESSE. Caso não possam
ir pessoalmente realizar sua inscrição, indiquem os dados da pessoa que enviará seus documentos.
Esta pessoa também deverá assinar a ficha de inscrição e comparecer munida de documento de
identificação com foto.

Onde se lê:
 5. DA INSCRIÇÃO
5.1. No período de inscrições, de 12 a 20/09/2019, das 10h às 15h, os(as) candidatos(as) ou seus
representantes deverão entregar, sob sua total responsabilidade a ficha de inscrição devidamente
preenchida  e  nesta  indicar  UMA (01)  turma/Campus  de  interesse  e  realizar  apenas  UMA (01)
inscrição.
 



Leia-se:

5. DA INSCRIÇÃO
5.1.  Os(as) candidatos(as) ou seus representantes deverão entregar, sob sua total responsabilidade a
ficha de inscrição devidamente preenchida NO CAMPUS DE INTERESSE DE REALIZAÇÃO
DAS AULAS e realizar  apenas  UMA (01) inscrição,  durante o período de inscrições,  de 12 a
20/09/2019, das 10h às 15h no Campus Nova Iguaçu e de 9h às 11h30 e de 13h às 16h no
Campus Seropédica.

Onde se lê:
7. DA MATRÍCULA
7.3.  Ao  confirmar  sua  matrícula,  o(a)  aluno(a)  deverá  entregar  os  seguintes  documentos:  i.
declaração de matrícula de graduação atualizada, obtida através do SIGAA; ii. Histórico escolar de
graduação atualizado, obtido através do SIGAA; iii. Certificado com aproveitamento em curso de
Espanhol; iv. xérox de documento de identificação com foto. 
 
Leia-se:
7. DA MATRÍCULA
7.3.  Ao  confirmar  sua  matrícula,  o(a)  aluno(a)  deverá  entregar  os  seguintes  documentos:  i.
declaração de matrícula de graduação atualizada, obtida através do SIGAA; ii. Histórico escolar de
graduação atualizado, obtido através do SIGAA; iii. xérox de documento de identificação com foto. 

Seropédica, 12 de setembro de 2019. 

_____________________________________ 
Prof. José Luis Fernando Luque Alejos

Coordenador de Relações Internacionais e Interinstitucionais da UFRRJ


