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FORMULÁRIO CDARA 
 

Requerimento de Inscrição – Ingresso de Refugiados Políticos 

Senhor(a) Coordenador(a) de Assuntos e Registros Acadêmicos, nos termos da Resolução nº 

005/2004/CONGRAD da UFJF, eu, _____________________________________________ 

_____________________________, originário do país: ______________________________ 

atualmente residente na ____________________________________ nº______ 

complemento_________, bairro______________________, CEP:________________, 

município__________________ do estado de _________________, portador do nº de 

telefone (___) _________________ / (___) __________________ e do endereço eletrônico 

(e-mail) _________________________________________, requeiro ingresso em curso de 

graduação da UFJF, na seguinte ordem de prioridade: 

 

1ª Opção:  _____________________________________   ________________ 
                                                 Curso                                                           Turno  

 

 

2ª Opção:  _____________________________________   ________________ 
                                                 Curso                                                           Turno  

 

 

3ª Opção:  _____________________________________   ________________ 
                                                 Curso                                                           Turno  

 

Para tanto, apresento cópia dos seguintes documentos, conforme exigido pela UFJF para 

tramitação do pedido: 

 

(     ) Comprovação atual do Comitê Nacional de Refugiados – CONARE da condição de 

refugiado político. 

     (      ) Carteira atualizada de refugiado/residente 

(    ) Documento hábil de comprovação de escolaridade ou, caso não tenha posse de tal 

documento, atestado da condição de ingresso do CONARE (§1º e §2º do Art.3º da Res. 

17/2003-CONSU). 

Nestes termos, ciente das disposições das Resoluções n
os 

17/2003-CONSU e 

005/2004/CONGRAD e da obrigatoriedade de apresentação dos documentos relacionados 

acima, peço deferimento. 

Juiz de Fora, ____de ___________de ____.     ______________________________________ 
                                                                                              Assinatura do requerente 

Atendente (CAT):                                                                                 Data: ____ / ____ / ____. 
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À CDARA: 

Avaliação: 

1- Entrevista     Nota: ____________________________ 

2- Conhecimentos língua portuguesa*:  Nota: ____________________________ 

3- Conhecimentos específicos*:   Nota: ____________________________ 

Nota final: ________________ 

* Anexar cópia das avaliações (Art. 49 da LDB) 

Observações:_______________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

APTO: _______________   INAPTO: _______________ 

Em: ____/____/______. 

____________________________________ 
Coordenação de curso 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

À PROGRAD: 

Em: ____/____/_______. 

____________________________________ 
CDARA 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

À CDARA: 

Após análise do presente processo somos pelo 

(   ) Deferimento  (...) Indeferimento 

do que é requerido. 

Em: ____/____/_______. 

____________________________________ 
Pró-Reitor(a) de Graduação 

 


