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Esta declaração não pode ser preenchida por estudantes menores de 18 anos. 
A primeira página deve conter a rubrica do/a declarante e do/a testemunha. 

 
Identificação do/a declarante 

Nome: 

Nome social (opcional): 

Nº de matrícula (estudante): 

Vínculo com a UNESPAR (marque): 

    (    ) estudante Grad.       (    ) estudante Pós-Grad.        (    ) docente        (    ) agente universitário 

A) Se você é estudante, informe o Campus e o Curso: 

 

B) Se você é docente, informe seu Campus e Curso de lotação: 

 

C) Se você é agente universitário, informe seu Campus e Setor de lotação: 

 

Data de nascimento: CPF: 

Passaporte:                                               País emissor: 

Instituição de destino para a mobilidade internacional: 

 

País de destino para a mobilidade internacional: 

 

Período de realização da mobilidade internacional 

A) Data de saída (dia/mês/ano):                              B) Data de retorno(dia/mês/ano):                        

 

DECLARAÇÃO 
 
Por meio desta, eu ........................................................................................................, declaro 

que me responsabilizo pelo custeio da mobilidade internacional que realizarei na instituição 

e no país de destino citados acima, em conformidade com as informações aqui fornecidas,  

tal como especifico a seguir.  

 

Marque a opção mais adequada e, conforme o item, preencha detalhadamente as informações. 

 
(   ) OPÇÃO 1:  
Obtive uma bolsa de estudos que financiará a mobilidade internacional que realizarei e serei 
responsável por quaisquer outros custos relativos à minha subsistência, saúde, estudo, deslocamento 
e permanência no país de destino acima informado para realização da mobilidade internacional, 
incluindo os custos de retorno ao Brasil, sem ônus à UNESPAR. A bolsa que recebi tem as seguintes 
especificidades: 
 
Nome da bolsa: 

 
Valor da bolsa (incluir a moeda): 
 
Instituição responsável pela bolsa: 
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(   ) OPÇÃO 2: 
Obtive ajuda(s) de custo e/ou de permanência de uma ou mais instituições para cobrir os custos da 
mobilidade internacional que realizarei, e serei responsável por quaisquer outros custos relativos à 
minha subsistência, saúde, estudo, deslocamento e permanência no país de destino acima informado 
para realização da mobilidade internacional, incluindo os custos de retorno ao Brasil, sem ônus à 
UNESPAR. A ajuda de custo e/ou ajuda de permanência que recebi tem as seguintes especificidades: 
 
Instituição(ões) fornecedora(s) da(s) ajudas de custo e/ou de permanência: 

 
 
Serviços e/ou valores recebidos: 

 
 
 

 
 

(   ) OPÇÃO 3: 
Arcarei, por meio de meus próprios recursos financeiros, com todos os custos relativos à minha 
subsistência, saúde, estudo, deslocamento e permanência no país de destino acima informado para 
realização da mobilidade internacional, incluindo os custos de retorno ao Brasil, sem ônus à 
UNESPAR.  

 
 

Por fim, tal como marcado acima, declaro que a OPÇÃO nº ……. é aquela que representa 
adequadamente a situação de custeio que possuo para realizar a mobilidade internacional 
que pretendo cursar e por ela me responsabilizo. 
 

 

Curitiba, ........... de ................................... de 20...... 

 

…………………………………….  

Assinatura do/a declarante      

 
 
 
Testemunha (preferencialmente assinatura de familiar de 1º ou 2º graus ou cônjuge): 
 
 
Nome: ………………………………………………………… 
 
 

 
Assinatura: …………………………………………………… 

 


