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Um pouco sobre a UFSM

Em 2021, a instituição ficou classificada em 29º, de
acordo com o ranking latino-americano do Times 
Higher Education (THE), sendo a 12ª entre as 
universidades federais brasileiras. A UFSM oferece 
130 cursos de graduação, nas habilitações de 
bacharelado, licenciatura e superior de tecnologia, 
nas modalidades presencial e à distância. São cerca 
de 18 mil estudantes matriculados em cursos de 
graduação presenciais, oferecidos nos quatro campi 
da Universidade e mais de 1,7 mil estudantes em 
EaD. Os cursos de graduação da UFSM distribuem-se 
em oito grandes áreas do conhecimento: Ciências 
Agrárias, Ciências Biológicas, Ciências da Saúde, 
Ciências Exatas e da Terra, Ciências Humanas, 
Ciências Sociais Aplicadas, Engenharias e 
Linguística, Letras e Artes. A instituição conta com 
mais de 5 mil estudantes matriculados em 111 
cursos de pós-graduação, sendo 14 cursos de
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sai@ufsm.br

Secretário de Relações
Internacionais
(Coordenador Institucional)
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Secretário Adjunto de 
Relações Internacionais
(Coordenador Institucional
Adjunto)

Júlio César Cossio Rodriguez
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Acordos e Mobilidades
Bilaterais

Ariane Rossi
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Acolhimento
Leonardo Nunes
sai.acolhimento@ufsm.br

Telefones +55 (55) 3220 8774 e 3220 8934

Contatos

Um pouco sobre a UFSM
especialização, 62 de mestrado e 34 cursos de
doutorado.
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Calendário acadêmico
Primeiro semestre de 2022: Abril a Agosto
Segundo semestre de 2022: Setembro a Fevereiro
de 2023

O ano acadêmico da UFSM está dividido em dois
semestres:

Calendário Acadêmico:
www.ufsm.br/calendario/2022-57791/

Vagas

Para o segundo semestre de 2022, a UFSM ofertará 2
(duas) vagas para cada universidade parceira, em
todas as áreas do conhecimento, para estudantes de
graduação e pós-graduação, provenientes dessas
instituições. Poderão ser ofertadas mais vagas,
conforme interesse das universidades.

Cursos

O estudante estrangeiro poderá optar pela
realização do intercâmbio em qualquer um dos 4
(quatro) campi da UFSM.
Informações sobre a UFSM e sobre os cursos de
graduação e pós-graduação oferecidos na instituição
podem ser encontradas em:
portal.ufsm.br/ementario/cursos.html.

Prazos para nomeação

Até 15/06 (para as mobilidades que iniciam no
segundo semestre de 2022) 
Até 15/11 (para as mobilidades que iniciam no
primeiro semestre de 2023)

As universidades parceiras deverão realizar a
nomeação dos estudantes, conforme os seguintes
prazos:

Na nomeação, que pode ser um e-mail ou uma carta,
deverá constar o nome do estudante, a universidade
de origem, o país de origem, o curso de destino na
UFSM e o endereço de e-mail do estudante.
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Requisitos e documentos

Prazos para candidatura Até 30/06 (segundo semestre de 2022)
Até 30/11 (primeiro semestre de 2023) 

Os estudantes deverão enviar a documentação
exigida para a candidatura para o e-mail
sai.bilateral@ufsm.br, conforme os seguintes prazos:

Não serão aceitas solicitações de mobilidade fora
dos prazos estabelecidos neste informativo.

Extensão da mobilidade

Em caráter excepcional e a critério das instituições
envolvidas, o estudante poderá solicitar a
prorrogação das atividades acadêmicas por mais um
semestre letivo. Neste caso, o estudante deverá
apresentar novo plano de estudos aprovado pela
coordenação do curso de graduação ou de pós-
graduação da UFSM e pela universidade de origem,
a fim de receber uma nova carta de aceite.
Posteriormente, deverá apresentar documentação
atualizada (visto e seguro) com datas válidas para o
período de intercâmbio.

Gerais

Os pré-requisitos para a participação dos estudantes
no Programa de Mobilidade Acadêmica Incoming na
UFSM serão definidos pelas instituições de origem e
conforme a Resolução 014/2012 que regulamenta o
programa de mobilidade acadêmica nacional e
internacional no âmbito da UFSM
(w3.ufsm.br/sai/images/Resoluo_014_2012.pdf).

Conhecimentos Linguísticos 
Recomendados

O estudante deve ter conhecimentos básicos da 
língua portuguesa para acompanhar as aulas que 
são ministradas em português.
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Documentos para a
Candidatura (antes de
chegar na UFSM)

O estudante estrangeiro deverá enviar para o e-mail
sai.bilateral@ufsm.br os seguintes documentos, em
arquivo único (.pdf), conforme os prazos
informados neste Fact Sheet:
1. Comprovante de matrícula, fornecido pelo setor
de registro competente;
2. Plano de estudos (www.ufsm.br/orgaos-de-
apoio/sai/mobilities-through-bilateral-agreements),
listando (digitado/não manualmente), as
atividades acadêmicas a serem realizadas na UFSM.
O plano será enviado para a coordenação do curso
de graduação ou de pós-graduação pretendido na
UFSM para aprovação.  O preenchimento correto do
plano de estudos é de total responsabilidade do
estudante, incluindo a pesquisa pelas disciplinas
que deseja cursar (disponível em:
portal.ufsm.br/ementario/cursos.html), escrevendo o
nome e o código de cada uma corretamente; 
3. Formulário de Cadastro de Estudante Estrangeiro
na UFSM (www.ufsm.br/orgaos-de-
apoio/sai/mobilities-through-bilateral-agreements).
4. Cópia do passaporte.

Carta de aceite

Após concordância e assinatura do coordenador do
curso de graduação ou de pós-graduação na UFSM
no plano de estudos, a SAI emitirá a carta de aceite à
universidade estrangeira e ao estudante, por e-mail.
Após o envio da carta de aceite pela SAI e compra da
passagem aérea, o estudante deverá informar, por e-
mail (sai.bilateral@ufsm.br) a data de chegada na
UFSM.

Documentos para a
matrícula (depois de chegar
na UFSM)

Ao apresentar-se na SAI, no início do semestre 
letivo, o estudante deverá levar os documentos 
descritos a seguir, a fim de obter o número de 
matrícula na UFSM:
1. Cópia do passaporte com visto de estudante;
2. Esquema vacinal completo, conforme exigência 
do governo brasileiro;
3. Cópia do seguro internacional de vida, saúde e 
repatriação;
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Documentos para a
matrícula (depois de chegar
na UFSM)

4. Cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF). É preciso
acessar o serviço online da Receita Federal e
preencher os espaços com os documentos solicitados
(servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/Inscric
aoCpfEstrangeiro/default.asp).
5. Cópia do Registro Nacional Migratório (RNM), que
é emitido pela Polícia Federal de Santa Maria (Rua
Vale Machado, nº 1361, Centro, Telefone +55 55
3218-9000). O atendimento deve ser agendado com
antecedência: servicos.dpf.gov.br/sismigra-
internet/faces/publico/tipoSolicitacao/solicitarRegistr
oEmissaoCie.seam?.

Acolhimento

Semana de Acolhimento

A UFSM realiza a semana de acolhimento aos
estudantes estrangeiros, na semana anterior ao
início das aulas. Portanto, o estudante deverá chegar
uma semana antes do início do semestre letivo.

Moradia
O estudante é responsável por procurar a moradia,
mas a SAI poderá auxiliá-lo, enviando opções de
hospedagem disponíveis.

Amigo Internacional
O estudante poderá solicitar um amigo
internacional para acompanhá-lo durante os
primeiros dias em Santa Maria.

Aulas de Português

A UFSM oferece uma semana de aulas gratuitas de
português para estrangeiros, durante a Semana de
Acolhimento. No restante do semestre, o aluno
poderá continuar as aulas, pagando um valor
acessível.

Informações detalhadas
O estudante receberá todas essas informações,
detalhadamente, no Guia do Estudante
Internacional, após o recebimento da carta de aceite.
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Taxas Acadêmicas
A UFSM é uma universidade pública que não prevê
a cobrança de taxas acadêmicas para seus
estudantes.

Facilidades oferecidas ao
aluno

Após estar regularmente matriculado na UFSM, o
estudante estrangeiro também terá acesso a
bibliotecas, laboratórios, restaurantes
universitários, atividades esportivas e demais
facilidades oferecidas aos estudantes regulares da
UFSM.

Despesas custeadas pelo
aluno

Todos as despesas de viagem e estadia serão de
responsabilidade do estudante, tais como visto,
passaporte, passagens, seguros, alimentação,
alojamento e documentos de imigração, salvo
convênios específicos nos quais está prevista a
cobertura de um ou mais desses auxílios.

Despesas durante o intercâmbio


