
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

SECRETARIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS 
AVENIDA DESEMBARGADOR VITOR LIMA, N.º 222 – TRINDADE 

CEP: 88.040-400 - FLORIANÓPOLIS - SC 
TELEFONE:(048) 3721-6206 

E-MAIL: programas.sinter@contato.ufsc.br 
 

 
 

Programa de Intercâmbio de Estudantes Brasil- Colômbia -  BRACOL / INFORMAÇÕES ÚTEIS 
 
 
1) VISTO/VISA / SEGURO SAÚDE / POLICIA FEDERAL 
 

 VISTO/VISA – O estudante deverá providenciar o Visto no consulado do Brasil mais próximo 
de sua residência, pois deverá entrar no BRASIL já com o visto aposto no Passaporte:  

a. VISTO DE ESTUDANTE ou  
b. VISTO DE RESIDÊNCIA TEMPORÁRIA MERCOSUL (Lei 6975/2009). 

 
 Seguro - o estudante deverá apresentar no ato da matrícula na UFSC Seguro de Saúde 

válido no Brasil por todo o período da mobilidade com cobertura para acidentes, 
enfermidades, invalidez, morte e repatriação funerária. 

 
 Policia Federal - O estudante tem 30 dias, após sua chegada ao Brasil, para registrar-se na 

Polícia Federal.  
 
 
2) CALENDÁRIO ACADÊMICO 
 

 Calendário Acadêmico disponível em www.dae.ufsc.br  
Início das aulas:  10 de agosto de 2015 
Término (incluindo exames finais): 12 de dezembro de 2015 
 
3) MOMENTO DA CHEGADA 
Ao chegar no Aeroporto ou Rodoviária o estudante poderá tomar um taxi. Custa em torno de R$ 
R$ 40,00 (quarenta reais) para a UFSC, que fica no bairro Trindade. 
Poderá ainda, tomar um ônibus cujo valor da passagem é R$ 3,10 
 
 
4) DOCUMENTOS PARA APRESENTAR NA UFSC 
Assim que chegar, o estudante deverá comparecer à SINTER para receber orientações sobre a 
matrícula. Apresentar os seguintes documentos: 
a) Passaporte com Visto devido  
b) Histórico Escolar (é o documento que contém as matérias já cursadas e aprovadas na 
universidade de origem). 
c) Seguro saúde 
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Endereço:  
Prédio II da Reitoria da UFSC 
Avenida Desembargador Vitor Lima, 222 - 88040-400 - Florianópolis/SC 
 
Acesse o mapa 
 
Ao chegar, caso tenha dúvidas, ligar para 3721-6205 ou 6206 ou enviar email para: 
programas.sinter@contato.ufsc.br 
 
 
5) HOSPEDAGEM  E ALIMENTAÇÃO –  
O estudante receberá Bolsa pelo período da mobilidade e assim poderá escolher onde deseja 
hospedar-se e fazer as refeições. 
Recomendamos fortemente que o estudante tenha dinheiro para manter-se nos primeiros dias no 
Brasil, pois, para recebimento da Bolsa, deverá primeiramente abrir conta-corrente em Banco e 
obter o documento chamado CPF (Cadastro de Pessoa Física).  Esses trâmites poderão levar até 
uma semana para estar concluídos. 
 
7) ESCOLHA DAS DISCIPLINAS 
Link: http://cagr.sistemas.ufsc.br/arvore.xhtml?treeid=30#  
Os estudantes de intercâmbio poderão inscrever-se em disciplinas dos cursos abaixo, do Campus 
Florianópolis (Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima), desde que reúnam os 
requisitos necessários e cumpram as exigências estabelecidas. No entanto, o aceite ficará 
condicionado à existência de vagas. 
 
 Geografia, Jornalismo, Artes Cênicas, Serviço Social, Matemática e Letras-Português.   
 
Os estudantes em intercâmbio não pagarão taxas na UFSC, exceção em atividades de extensão, 
cursos extracurriculares, ou quaisquer outras atividades não regulares. Apenas serão pagas as 
taxas da instituição de origem, caso houver, de acordo com suas políticas e regulamentações. 
 
8) DEMAIS ORIENTAÇÕES 
 

 Ônibus 
Para utilizar o serviço de transporte público com tarifa reduzida para estudantes, o aluno deverá se 
registrar no SETUF, localizado no Terminal Central. A tarifa para estudante tem o valor de R$ 1,55, 
sendo que o cartão para utilização poderá ser recarregado várias vezes durante o mês. Após o 
registro inicial, a recarga poderá ser feita em qualquer um dos terminais de integração da cidade. 
No caso de não utilizar todos créditos do cartão durante, o valor será acumulado para o mês 
seguinte. 
 
Os documentos solicitados para o registro são: 
- Passaporte; 
- Declaração de Matrícula fornecida pela SINTER; 
- Comprovante de residência recente e declaração de residência (o modelo de declaração será 
fornecido pela SINTER); 
- Tarifa de cadastro de R$ 3,10. 
Horário de atendimento: das 08h00 às 18h00 (segunda a sexta-feira). 
Mais informações em http://www.setuf.com.br/passe-rapido/ 
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 Restaurante Universitário (RU) 

O RU fornece almoço e janta todos os dias da semana, inclusive sábados e domingos. Valor da 
refeição para estudante: R$ 1,50. Para frequentar o RU o estudante deverá comparecer na 
Administração do Restaurante para fazer seu cartão de identificação. Será necessário apresentar: 
 
1) Passaporte (original); 
2) Declaração de matrícula fornecido pela SINTER. 
 

 Hospital Universitário (HU) 
Todo o aluno de intercâmbio regularmente matriculado na UFSC tem direito ao atendimento 
gratuito no HU. Para marcar consultas é necessário que o aluno vá ao Setor de Marcação de 
Consultas portando declaração de matrícula na UFSC e identificação (passaporte ou Registro 
Nacional de Estrangeiro - RNE). Nos casos de atendimento de emergência, é necessário apenas o 
documento de identificação. 
 

 Biblioteca Universitária (BU) 
Para empréstimos de livros o aluno deverá utilizar os códigos, identificador e de acesso informados 
na declaração de matrícula fornecida pela SINTER. 
 

 Acesso à Internet (Wi-fi e computadores do Laboratório de Informática - LABUFSC) 
O aluno deverá registrar-se no site www.id.ufsc.br. No acesso inicial deverá criar um usuário 
seguindo os passos descritos (assistir ao vídeo de cadastro, se necessário). Após o registro, acessar 
o sistema e na aba "Acesso a Rede" habilitar o Serviço Wireless. 
 

 Nível de Português exigido 
O estudante deverá ter, no mínimo, nível intermediário de língua portuguesa se desejar cursar 
disciplinas da graduação, pois todas as disciplinas são lecionadas nesse idioma.  
 

 Curso de Português para Estrangeiros 
O curso extracurricular de Português para Estrangeiros é oferecido pelo Departamento de Línguas 
e Literaturas Estrangeiras (DLLE) do Centro de Comunicação e Expressão (CCE) da Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC), somente para estudantes matriculados na UFSC. 
Acontece semestralmente nos níveis 1 (básico), 2 (pré-intermediário), 3 (intermediário), 4 
(avançado I) e 5 (avançado II – Preparatório para o exame do CELPE-BRAS), além do Curso de 
português para Hispano – falantes. 
Informações: http://www.cursosextra.com/ 
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