
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

SECRETARIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS 
 

 
PROGRAMA DE APADRINHAMENTO DE ESTUDANTES INTERNACIONAIS 

BREVE ORIENTAÇÃO PARA OS PADRINHOS 

 

 

 Para muitos estudantes internacionais que realizarão intercâmbio na UFSC, essa será sua 

primeira viagem. É uma experiência maravilhosa, mas que pode gerar muita ansiedade, medo e 

insegurança. Ter a possibilidade de dispor de uma pessoa que possa oferecer auxílio faz muita 

diferença. O estudante estará repleto de perguntas e dúvidas, as quais vocês poderão facilmente 

resolver. 

  

QUEM SÃO OS AFILHADOS 

 

Estudantes oriundos de diversos países da Europa, Estados Unidos e América Latina. Cada 

selecionado será responsável por um ou mais intercambistas, conforme sua preferência.  Fica ao 

encargo da Secretaria de Relações Internacionais (SINTER) fornecer aos padrinhos o contato de 

seus respectivos afilhados, para que possam estabelecer contato. Essa informação será enviada 

através de e-mail após a seleção. 

 

DOMÍNIO DO IDIOMA 

 

O ideal é que o padrinho tenha conhecimento intermediário de Inglês ou do idioma do 

afilhado, mas até mesmo estudantes portugueses solicitam padrinhos.  

 

RESPONSABILIDADES DOS PADRINHOS E MADRINHAS 

 

 Prévio contato com o estudante internacional, para saber a data e horário de chegada e 

fornecer informações sobre Florianópolis e a UFSC; 

 Recepção ao estudante no dia de sua chegada, preferencialmente indo buscá-lo no aeroporto; 

 Ajuda para encontrar um lugar para ficar em seus primeiros dias, caso seja necessário; 

 Explicações acerca da localização da UFSC e da SINTER; 

 Auxílio com os documentos e registro na Polícia Federal; 

 Orientações sobre a confecção e uso do cartão Passe Rápido (ônibus); 

 Auxílio sempre que necessário. 

 

O padrinho deverá também disponibilizar seus contatos para quando o intercambista precisar 

(e-mail e telefone). 



O QUE É BOM SABER 

 

Quando me perguntarem sobre moradia o que devo dizer? 

 

A UFSC não dispõe de moradia para estudantes de intercâmbio. A SINTER disponibiliza em 

seu site uma lista de moradias para estudantes estrangeiros. Os estudantes poderão fazer contato 

diretamente com os proprietários dos imóveis. A SINTER não se responsabiliza pela negociação. 

Para visualizar a lista, acesse esta página: http://sinter.ufsc.br/moradia/moradias-cadastradas. 

Seria muito legal se eles pudessem ficar na casa do padrinho nesses primeiros dias, até se 

encontrarem! Claro que não é obrigatório, mas quem puder, será ótimo!  

 

Palestra de orientação aos estudantes 

 

Antes do início do semestre a SINTER realiza uma palestra de orientação aos alunos 

estrangeiros. A data e local são enviados por e-mail aos alunos. Por favor, peçam que eles 

compareçam! Se o padrinho quiser participar, será muito bem-vindo. 

 

Quando eles chegam? 

 

Isso vocês deverão perguntar ao estudante, obrigatoriamente, por e-mail! Reforcem que é 

importante chegarem antes do início das aulas e participarem da Palestra de Orientação. 

 

O que não posso esquecer de dizer ao meu afilhado? 

 

Polícia Federal 

 

O estudante internacional deverá comparecer na Polícia Federal no prazo máximo de trinta 

dias após sua chegada ao Brasil, para regularizar a sua situação como estudante.  

 

Endereço: Av. Irineu Bornhausen, 4744 (Av. Beira Mar Norte-entre Casa do Governador OAB), 

Agronômica. Telefone: 3281 6500/3281 6660. Procurar Balcão de Informações. 

 

Deverão levar os seguintes documentos: 

 

 Cópia do Passaporte – páginas usadas 

 Copia da Tarjeta de entrada/saída (o carimbo de entrada no Passaporte irá suprir este item) 

 2 fotos coloridas 3x4 – fundo branco 

 Pagamento das Guias de Recolhimento da União (GRU) emitidas via internet ou 

pessoalmente na unidade da Policia Federal em Florianópolis  

 Formulário do Pedido de Visto (entregue no consulado brasileiro) 

 

 

 

http://sinter.ufsc.br/moradia/moradias-cadastradas


Declaração emitida pela SINTER 

 

Somente após a matrícula, o estudante receberá a Declaração de Matrícula fornecida pela 

Sinter e poderá: 

 

- Retirar livros da Biblioteca Central; 

- Utilizar o Laboratório de Informática (LabUFSC); 

- Obter o Cartão Passe Rápido para transporte coletivo (o de estudante, igual a todos os outros 

estudantes da UFSC); 

- Ter acesso ao Restaurante Universitário. 

 

ALGUMAS SUGESTÕES 

 

Para que o processo de apadrinhamento seja o mais proveitoso para ambas as partes, damos 

as seguintes sugestões:  

 

 Incentive o intercambista a falar nossa língua. Os estrangeiros precisam aprender o português 

para acompanhar as aulas, fazer novas amizades, tornar-se mais independentes e sentir 

segurança.  

 Observe como o intercambista se comporta nas formas de cumprimentar, despedir, 

demonstrar afetividade. Durante os primeiros encontros haja de acordo com a cultura do 

intercambista, seja cauteloso e evite situações de constrangimento. Com o tempo tudo ficará 

mais claro e as formas de interação vão assumir um caráter mais espontâneo.  

 Pergunte ao intercambista se ele estudou português e por quanto tempo. Caso ele tenha 

dificuldades para compreender nosso idioma tente falar mais pausado e usar menos gírias. 

Explique o significado das gírias quando utilizá-las, esta é uma curiosidade cultural que eles 

adoram! 

 

Para qualquer outra dúvida, não hesite em nos procurar: 

 

Secretaria de Relações Internacionais 

Av. Desembargador Vitor Lima, nº 222 - – 1º Andar - Reitoria II  

Telefone: (48) 3721-6406  

E-mail: incoming.sinter@contato.ufsc.br 

mailto:incoming.sinter@contato.ufsc.br

