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Favor preencher o questionário com letra de forma 

1. DADOS PESSOAIS 

Tipo de vínculo com a Unijorge 

 Funcionário (a)    Aluno(a) 

Nome completo Idade 

  

Matrícula RG CPF 

   

Curso (responder somente se aluno(a) Semestre 

  

Departamento (responder somente se funcionário) 

 

Endereço 

 

Cidade UF CEP 

   

Tel. residencial Tel. comercial/ramal Tel.celular 

   

2. QUESTINÁRIO 

Qual é o tipo de sua residência 

 Casa de família  Moro sozinho(a) 
 Divido apartamento com 

colegas e amigos 

 Outros, especifique: 

Tipo de imóvel 

 Casa    Apartamento 

Distância aproximada da Unijorge em quilômetros 

 

Qual(is) linha(s) de ônibus, com acesso à Unijorge, passa(m) perto de sua residência: 

 

Quantas pessoas moram com você? Descreva (Ex: eu, meu pai, minha mãe, uma irmã e um 

irmão) 

 

Há crianças?  Sim    Não 

Existem fumantes na residência?  Sim    Não 

Quantos intercambistas vocês está disposto a receber?  
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O intercambista teria um quarto individual?    Sim    Não 

Se você respondeu Não à pergunta anterior, responda: 

com quem o intercambista irá dividir o quarto? 
 

O intercambista terá acesso a um computador?  Sim    Não 

Há internet?    Sim    Não 

Você tem animais domésticos?  Sim    Não 

Se você respondeu Sim à pergunta anterior, responda:  

Qual é o animal Quantos Os animais ficam dentro de casa? 

   Sim    Não 

Qual o valor a ser pago mensalmente pelo intercambista em reais e o que está incluso? 

Sugestão: R$400,00 (incluindo aluguel, luz, água e três refeições diárias) 

 

3. RECEPÇÃO DOS ALUNOS INTERCAMBISTAS 

Tenho disponibilidade em receber: 

 Homem    Mulher   Homem ou mulher   

Se tiver alguma restrição (política, religiosa, de hábitos etc.), favor descrever abaixo: 

 

O aluno de intercâmbio poderá chegar durante as férias (janeiro, fevereiro, junho ou julho)? 

 Sim    Não 

Gostaria que meu formulário fosse automaticamente cancelado em: (informe a data) 

 

Faça uma breve descrição de sua moradia, família, colegas de quarto, detalhando as 

informações que considere importantes para o intercambista: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
data  Assinatura do Aluno/Funcionário Anfitrião 

 


