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PROCEDIMENTOS PARA VISITAS INTERNACIONAIS 
 
 

1. Quando requisitada para organizar uma visita internacional no âmbito da 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), a Secretaria de Relações 
Internacionais (SINTER) deverá ser informada pelo solicitante da UFSC sobre a 
existência de agendas paralelas que não estejam ao seu cargo, de modo que não 
haja sobreposição de horários nem descumprimento de agendas. 
 

2. A SINTER se responsabilizará pela organização de agendas institucionais que 
envolvam a Administração Central (audiências e reuniões com membros do 
Gabinete da Reitoria, pró-reitorias e secretarias), bem como a direção das 
unidades de ensino e dos campi de Araranguá, Curitibanos e Joinville. 

 
3. A SINTER poderá, sob solicitação explícita e com pelo menos duas semanas de 

antecedência, organizar uma sessão pública na forma de palestra ou workshop, 
para a qual realizará reserva de espaço físico, divulgação do evento na página da 
UFSC e nas listas de e-mails da comunidade universitária, bem como estabelecerá 
contato com a Agência de Comunicação (AGECOM) para cobertura jornalística do 
evento, quando pertinente. 
 

4. A SINTER auxiliará na organização de visitas a departamentos de ensino, 
laboratórios de pesquisa e docentes da UFSC no sentido de fornecer os 
respectivos contatos ao visitante ou ao setor interessado, não se encarregando de 
construir e executar as agendas. Nesses casos, tanto o anfitrião quanto o visitante 
serão responsáveis pelo planejamento e viabilização das reuniões. 
 

5. Quando se tratar de visitante interessado somente na divulgação de sua 
instituição e/ou na captação de alunos, sem real interesse na elaboração de 
acordos e convênios bilaterais com a UFSC, a SINTER poderá, sob solicitação 
explícita e com pelo menos duas semanas de antecedência, organizar uma sessão 
pública na forma de palestra ou workshop. Todavia, será cobrada taxa pelo uso da 
sala ou do auditório, conforme a Resolução Normativa n.º 4/CC/2010, de 29 de 
novembro de 2010, estando os valores descritos nos anexos I, III e IV da 
resolução. 
 

6. Casos omissos serão tratados pelo Secretário de Relações Internacionais. 
 
 
 

Florianópolis, 13 de junho de 2013. 


