
CHECKLIST — UFPB mobility application documents 

CHECKLIST — documentos para candidatura UFPB 

 

To prevent inconvenience, please make sure you have gathered all required documents — in the 

format indicated — before they are sent. Sets with missing documents can/will not be processed, unless 

in special cases. 

Para evitar inconvenientes, certifique-se de que todos os documentos exigidos foram juntados — no 

formato indicado — antes de enviar. Caso haja documento(s) faltando, a candidatura não poderá ser 

processada, a não ser em casos especiais. 

 

 
DOCUMENT 

DOCUMENTO  

1 

UFPB Application form  
Formulário de candidatura UFPB  

In .doc format — NO pdf 
em format .doc — NÃO enviar em PDF 

 

typed in – NOT handwritten or scanned  
preenchido no computador – NÃO preencher à mão 

 

2 
Certificate of Enrolment issued by the Home University 
Declaração comprovando que o aluno encontra-se 
regularmente matriculado na Universidade de origem 

Dated, signed and stamped  
Datado, assinado e carimbado 

 

3 
Updated Official Transcript of Records  
Histórico Escolar atualizado 

Dated, signed and stamped 
Datado, assinado e carimbado 

 

4 
Letter of Institutional Support  
Carta de apoio institucional  

issued by the home institution IRO 
emitida pelo escritório de Relações Internacionais 

 

5 

Study Plan/Learning Agreement approved by the home institution 
Plano de Estudos aprovado pela Universidade de origem 

 

signed by the academic coordinator  
assinado pelo coordenador acadêmico 

 

signed by the institutional coordinator  
assinado pelo coordenador institucional 

 

6 

Motivation Letter written by the candidate 
Carta de Motivação feita pelo próprio 
candidato 

in Portuguese 
em Português 

 

signed  
assinada 

 

7 
Copy of the passport page that contains photo and personal info  
Cópia do Passaporte – página com foto e informações pessoais 

PDF, color, 300dpi 
PDF, colorido, 300 dpi 

 

8 
Language Proficiency certificate / statement (CEFR – Portuguese B1) 
Certificado, ou documento equivalente, de proficiência em língua portuguesa nível 
intermediário (B1 do Quadro Europeu de Referência para Línguas) 

 

9 

Health/travel insurance. (The copy of the policy can be presented by the student upon his/her 
arrival at the UFPB IRO, at the latest) 
Seguro saúde/viagem (a apólice pode ser apresentada pelo estudante, mais tardar, quando 
da sua primeira visita ao setor de Relações Internacionais (AAI) da UFPB) 

 

   

   

 


