
 UBI – União Brasileiro pró Interlíngua 
 Union Brasilian pro Interlingua   
 Condomínio Serra Azul, Q. 22, Casa 11 [Bairro: SMS] 
 73070-045  Sobradinho /Brasília – DF, BRASIL. 
 www.interlingua.org.br; presidente@interlingua.org.br  

INTERLINGUA – communication sin frontieras ! 
Apprender linguas es cultura, saper interlingua es evolution ! 

  

  UBI - Inscrição do(a) Associado(a) 
 
 
 
 
  
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Associação válida por um ano a partir da data de inscrição. A telecomunicação recíproca 

se fará preferencialmente por meio do correio eletrónico (email) e/ou wsap ou outro 

correlato. 

1] Faça o Depósito bancário na conta da UBI;  

2] Tire uma foto do comprovante e envie-nos pelo wsap: 61 9 9853-9580; 

3] Aguarde o Recibo e o Cartão do Associado, que lhe serão enviados eletronicamente 

4] Envie-nos também esta ficha preenchida para o e-mail: presidente@interlingua.org.br  

 
 

Nome: ________________________________________________________ 
Endereço : _____________________________________________________ 
Bairro:__________________________ Código Postal: ___________________ 

Cidade: ______________________________ Estado: ___________________ 
Telefone  [        ] ________________      Aniversário: _____/_______/_____ 

Endereço Eletrônico: ______________________ @ _____________________ 
 

* Como associado, você vai receber o informativo Internovas, o Estatuto, 
Circulares, Catálogo, informações, etc. Sua inscrição é válida durante um ano, 
a partir desta data. Face à instantaneidade das comunicações indico a seguir os 

aplicativos e redes sociais que participo: 
 

WhatsApp: (     ) ______________________ 

Facebook: http://fb.com/____________________________ 
Instagram: @ ________________________________ 

Twitter: @__________________________________ 
Telegram: (     ) ____________________________  

Outros: ___________________________________ 

 FORMA de PAGAMENTO: 

 
 (     ) Depósito direto na conta bancária da UBI: CEF – Caixa Econômica 

Federal, agência 2301, Op. 013 (poupança), conta nº 632.992-0.             

* Aguardar confirmação, Certificado e recibo !! 

ASSOCIADO/A Taxa Anual  D  E  S  C  R  I  Ç  Ã  O 

 

(   ) Titular  R$ 30  Membro padrão da UBI 

(   ) Distinto/a nada  convidado como cortesia por um ano 

(   ) Voluntário nada  oferece serviço ou contrapartida para a UBI 

(   ) Estudante R$ 15  para os que estudam; pagam a metade 

(   ) Padrinho  R$ 15  para apadrinhar os parentes, colegas, interessados 
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