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Hospedagem de estrangeiro
Cadastro de anfitriões interessados em oferecer hospedagem para estudantes estrangeiros.

*Obrigatório

1. Ano/ semestre *

2. Nome *

3. Idade *

4. Endereço Completo (Rua, nº, complemento, bairro) *
 

 

 

 

 

5. Telefone *

6. E-mail *

7. É estudante da UFSM? *
Marcar apenas uma oval.

 SIM

 NÃO Após a última pergunta desta seção, ir para a pergunta 9.

8. Curso - semestre (para estudantes)

Informações sobre sua residência
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9. Reside com: *
Marcar apenas uma oval.

 família

 amigos

 sozinho

10. Relacione as pessoas que residem em sua casa (Nome - parentesco - ocupação -
conhecimento de outro idioma (qual)) *
 

 

 

 

 

11. Alguém da residência fuma? *
Marcar apenas uma oval.

 sim

 não

12. Aceitaria um hóspede fumante? *
Marcar apenas uma oval.

 Sim

 Não

13. Possui animais de estimação na casa? *
Marcar apenas uma oval.

 Sim

 Não

14. Qual(is) animais de estimação você
possui (para quem marcou sim na
pergunta anterior)

15. O estudante estrangeiro será hospedado em que cômodo? *
Marcar apenas uma oval.

 quarto particular (individual)

 quarto compartilhado

16. No caso de quarto compartilhado, quem
mais vai utilizar o mesmo quarto?
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17. Quais móveis e aparelhos estão disponíveis para o hóspede? *
 

 

 

 

 

18. O hóspede receberá alimentação *
Marque todas que se aplicam.

 café da manhã

 almoço

 janta

 não serão fornecidas refeições

19. O hóspede poderá cozinhar ou fazer refeições fora de hora? *
Marcar apenas uma oval.

 Sim

 Não

20. Você tem horários flexíveis para acesso ao local de hospedagem? *
Marcar apenas uma oval.

 Sim

 Não

21. Você se disponibiliza a buscar o estudante na rodoviária em sua chegada no
Brasil? *
Marcar apenas uma oval.

 sim

 não

22. Qual o valor aproximado do aluguel? *

23. Quais taxas o aluguel inclui? (água, luz, internet...) *
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24. Você tem alguma preferência pelo sexo
do hóspede? *

25. Você tem alguma preferência pelo idioma
do hóspede?

26. Adicione observações e comentários que você considere importante.
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Caixa de texto
Anexar Fotos da residência, cômodos que serão disponibilizados.aN




