
FORMULÁRIO DE APLICAÇÃO
UNIVERSIDADE ESTATAL DE RÚSSIA

20___/20___ SESSÃO

(Para candidatos estrangeiros)

(RUSSIAN STATE UNIVERSITIES)

(Academic Year) 

Õ grau de programa proposto:                    Bacharelado                           Mestres                           Ph.D/ PG

Especializados / Campo de estudo:

Universidade proposta:

Nome complete:
        Sobrenome:     Nome:            Nome do meio:

Gênero:   masculino  femenino    Estado civil:

Data de nascimento:               Naconalidade: 

Passaporte nacional:              Data de emissão:                    Data de expiração:

Endereço actual:

Endereço permanente:

No. de contacto:                      E-mail

Onde você vai aplicar para o visto russo?

               E  S  C  O  L  A

Nome da escola:                                                                          Endereço da escola:                                                              

Participou desde:             Até

                                                                   C O L É G I O / U N I V E R S I D A  D E
                     

Nome (se frequentou):                                                                    Endereço:

Entrou desde:             Até            Certificado recebido:

Você alguma vez antes estudou na Rússia?   Sim          Não          Se «Sim» (especificar a ano, curso e nome da universidade)

Você alguma vez estudou a língua russa?   Sim         Não            Se «Sim» onde e quando

  1. Cópia do passaporte 2. Cópias de certificados de habitações

Eu confirmo que as informações prestadas no aplicativo estão corectas. 

Data:                Assinatura do requerente:

DADOS PESSOAIS

EXPERIÊCIA EDUCACIONAL

APÊNDICE

FUTURA EFUTURO DA EDUCAÇÃO
(FUTURE EDUCATION)

(Preferred degree program) (Undergraduate Program) (Graduate Program) (Ph. D. Program)

                        (PERSONAL DETAILS )

1. 2.
                   (Você pode deixar vazio e podemos escolher para você a universidade direita)
                     (If you haven’t chosen universities, you can leave this field blank and we will find university suiting you best)

(Passport name)
(Family Name) (Given Name) (Middle name)

(Gender) (Male) (Female) (Marital status)

(Date of Birth) (Nationality)

(Passport No.) (Date of issue) (Date of expire)

(Permanent Home Address )

(Current Mailing Address)

(Telephone number) (E-mail)

(Where will you apply for Russian visa?)

(EDUCATIONAL BACKGROUND)

(SCHOOL)

(Name) (Location)

Duration of study (y/m/d – y/m/d)
O certificado recebido:
(Received Certificate)

                                                                                                                                                    (COLLEGE/UNIVERSITY (IF ATTENDED))

(Name) (Location)

Duration of study (y/m/d – y/m/d) (Degree Awarded )

(Have you ever studied in Russia?) (Yes)

(No)

(If “Yes”, please state the name of university, specialty, duration of study)

(Yes)

(No)

(Have you ever studied the Russia language?) (If “Yes”, please state when and where)

(APPENDIX)

(Copy of passport) (Notarized graduation certificates and the degree certificates)

(All the information given in this form is true and correct)

(Date) (Signature of the Applicant)

(Specialty / Research Subject / Academic Preferences)

(Preferred university)


