
 INTERNATIONAL RELATIONS OFFICE 
 GABINETE DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS  

Registration for international students, researcher s and staff  
Registo estatístico de alunos, investigadores, pessoal docente e não docente (estrangeiros) 

 

 

We kindly ask visiting students, researchers, and staff to fill in this form.  
The information will be used for administrative and  statistical purposes only. Your personal data will  be treated as confidential. 
 
 

Pedimos aos alunos, investigadores, pessoal docente e não docente que se encontram a visitar a UAlg para completarem este formulário1. 
A informação será utilizada exclusivamente para efeitos administrativos e estatísticos. 
Os dados pessoais serão tratados como confidenciais . 
 
 

PLEASE TICK AS APPROPRIATE / ASSINALAR CONFORME APLICÁVEL 

Type of mobility  / tipo de mobilidade   TYPE OF ACTIVITY / Tipo de atividade  

� Researcher / Post-Doc / Investigator 

� Staff / Pessoal Docente / não Docente 

� PhD student / Doutorando  

� MSc student / Mestrando  

� Undergraduate student / Licenciatura  

 
� Internship / Estágio 

 
� Research / Investigação 

 
� On contract / com contrato 

 
� Invited by faculty member / convidado por um docente 

 
 

PROGRAMME / PROGRAMA  

� Erasmus+ 
 

� Erasmus Mundus – Action 1 (joint MSc / PhD) 
 

� Erasmus Mundus – Action 2 (geographic Lot) 
 

� Santander scholarship / Bolseiro Santander 
 

� Bilateral Agreement / Acordo Bilateral 
 

� Other/ Outro ______________________________ 

 
 
 

1. PERSONAL DATA / DADOS PESSOAIS  
Name (s) 
Nome(s)  

Surname  
Apelido  

Date of birth 
Data de nascimento  

Gender 
Sexo                                       

� Male/ Masculino       � Female/ Feminino    

Nationality 
Nacionalidade: 

Country: 
País 

Passport No. 
Nº. Passaporte  

Expiry date 
Prazo de validade  

 
 
 
 

HOME ADDRESS / RESIDÊNCIA PERMANENTE    

Street, city and zip code 
Rua, cidade e código postal 

Country 
País: E-mail  

Telephone 
Telefone 

Mobile 
Telemóvel  

 

 

EMERGENCY CONTACT INFORMATION / CONTACTO EM CASO DE EMERGÊNCIA  

Name of person to contact in case of emergency 
Nome da pessoa de contacto em caso de urgência  

Telephone / Mobile 
Telefone / telemóvel  

 



 INTERNATIONAL RELATIONS OFFICE 
 GABINETE DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS  

 
 

PERIOD OF STAY AT UAlg / PERMANÊNCIA NA UAlg   
 

ADDRESS (while studding at UA lg) 
Morada temporária enquanto se encontra na UAlg  
  

Street  
Rua 

City and zip code 
Cidade e código postal  

PT Mobile 
Telemóvel  

 
Period of stay at UAlg 
Permanência na UAlg 

From 
De _____ / _____ / ___________ 

To 
Até   _____ / _____ / ___________ 

Field of study / Course 
Área de estudo / Curso 

 
HOST UNIVERSITY (UAlg) / INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO - Ualg  
 

Faculty / School  
Faculdade/ Escola   

Name of contact person at UAlg 1
  

Nome da pessoa de contacto na UAlg  

E-mail of contact person at UAlg 
E-mail da pessoa de contacto na UAlg  

 
 
_________ 
HOME UNIVERSITY (if applicable) / INSTITUIÇÃO DE ORIGEM (se aplicável)  
 

Name of home university 
Instituição de origem 

 

 

 

Address of home university 

Morada da instituição de origem  

 

Name of institutional coordinator at home university  
Nome do coordenador institucional   

E-mail of  institutional coordinator  at home university  
E-mail do coordenador institucional   

Telephone: 
Telefone:  

Fax: 
Fax: 

 
 
 

                                                 
1 Activities should be carried out under the supervision of a UAlg member (mobility coordinator or supervisor) 
As atividades deverão ser desenvolvidas sob a coordenação de um docente da UAlg (coordenador de mobilidade ou orientador)   

Date / Data: ____/____/_______                             ___________________________________ 
                                                        Signature /Assinatura 


