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Prezado estudante,



A UFSM deseja  a você que 
escolheu nossa instituição para realizar 
um período de estudos.



Neste  
você encontrará algumas informações 
importantes para sua 

.



Esperamos que tenha uma 
 em nossa 

instituição!



Equipe SAI

Secretaria de Apoio Internacional

boas-vindas

Guia do Estudante Internacional

vinda a Santa 
Maria e permanência como aluno na 
UFSM

ótima 
experiência internacional



Chegada ao Brasil

Uma das opções é escolher como 
destino aéreo o 

, e deslocar-se até Santa 
Maria de ônibus. Também há um 

aeroporto em Santa Maria, mas ele 
possui opções de voo limitadas (o 

código é RIA).



Para consultar os 
, 

clique .

Aeroporto 
Internacional Salgado Filho, em 

Porto Alegre

horários de ônibus 
de Porto Alegre para Santa Maria

neste link

http://www.rodoviaria-poa.com.br/inicio.php


Chegada à Santa Maria

Em Santa Maria há 
: a primeira, para quem 

vem de Porto Alegre, está localizada 
no  (onde também está 
situada a UFSM). Já a segunda, está 
localizada próxima ao  

sendo a principal da cidade.



Ao chegar na cidade, você deve 
providenciar imediatamente os 
documentos a seguir, pois são 

 para a solicitação 
de matrícula na UFSM.

duas estações 
rodoviárias

bairro Camobi

bairro Centro

imprescindíveis



Documentos importantes

Registro Nacional Migratório (RNM):

Cadastro de Pessoa Física (CPF):

 
esse documento é emitido pela 

Polícia Federal. O atendimento deve 
ser agendado com antecedência. 
Clique em 

.



 
pode ser solicitado junto com o visto 

na representação diplomática do 
Brasil no seu país. Também é 

possível solicitar o CPF através do 
site da Receita Federal, .

Registro de imigrante 
detentor de visto temporário

neste link

https://www.gov.br/pf/pt-br/assuntos/imigracao/registrar-se-como-estrangeiro-no-brasil/formularios
https://www.gov.br/pf/pt-br/assuntos/imigracao/registrar-se-como-estrangeiro-no-brasil/formularios
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/InscricaoCpfEstrangeiro/default.asp


Chegada à UFSM

Tente chegar pelo menos 
, para conseguir 

providenciar toda a documentação.



Ao chegar, você deve se apresentar à SAI 
para entregar os documentos pendentes 

para a solicitação de sua matrícula.



A  fica no 7º andar do prédio da Reitoria, 
na sala 739. O atendimento é de segunda a 

sexta-feira.



Manhã: das 8h30 às 11h30;

Tarde: das 14h às 17h.

uma semana 
antes do início das aulas

SAI

Horários de atendimento:




Clique aqui

Google Maps

 para 
ser redirecionado 
ao .

https://g.page/ufsm_oficial?share
https://g.page/ufsm_oficial?share
https://g.page/ufsm_oficial?share


Semana do Acolhimento

Período destinado ao 
. 

Nesse período são realizadas diversas 
atividades, como

 Regularização de documentação e matrícula
 Aulas de português
 Passeios turísticos. 



Mais informações serão enviadas 
posteriormente por e-mail. Para saber 

datas importantes do semestre, acesse o 
.



Os conteúdos das disciplinas dos cursos 
na UFSM podem ser acessados .

recebimento e à 
ambientação dos estudantes estrangeiros

calendário acadêmico

neste link

https://www.ufsm.br/calendario/
https://portal.ufsm.br/ementario/cursos.html


Amigo internacional

A SAI criou o programa visando a 

.



O  auxilia o estudante 
estrangeiro em suas primeiras semanas de 

intercâmbio. Você pode acessar mais 
informações sobre o programa .



Através do programa será disponibilizado 
o contato de 

 o aluno em quaisquer dúvidas 
relativas à chegada e permanência em 

Santa Maria.

integração entre estudantes estrangeiros 
e membros voluntários da comunidade 

acadêmica da UFSM

amigo internacional

uma pessoa para acompanhar 
e auxiliar

neste link

https://www.ufsm.br/orgaos-de-apoio/sai/amigo-internacional/


Moradia em Santa Maria
A SAI criou o programa 

, visando 
disponibilizar o contato de pessoas da 

comunidade que desejam 
.



Ressalta-se que as moradias são 
particulares e que a contratação é 

. Você 
pode acessar mais informações sobre o 

programa .



Outras opções para consulta de moradia 
podem ser encontradas em sites e 

aplicativos de locação de residências, 
além de sites de imobiliárias e de 

hospedagem.

“Hospede um 
Estudante Internacional”

abrigar 
estudantes internacionais

responsabilidade dos estudantes

neste link

https://www.ufsm.br/orgaos-de-apoio/sai/hospede-um-estrangeiro/


O campus da UFSM fica localizado no bairro 
Camobi, a cerca de 

. Você pode optar por morar tanto 
em Camobi quanto em outro bairro da 

cidade. 



A  é o curto 
tempo de deslocamento até a UFSM, além 
da possibilidade de desfrutar do campus 

para atividades de lazer ao ar livre.



A  é a 
variedade de 

. O tempo de deslocamento até 
Camobi é de cerca de , o que varia 
conforme o trânsito e meio de transporte 

utilizado.

10 km do centro da 
cidade

vantagem de morar em Camobi

vantagem de morar no centro
opções comerciais e eventos 

culturais
40 min



Tomadas e voltagens

O padrão atual de tomadas 
no Brasil é a de , 

mas ainda é possível 
encontrar locais com o 

padrão antigo, de dois pinos.

três pinos

A voltagem da rede elétrica 
em Santa Maria é de 220 

Volts. Portanto, sugerimos 
que traga apenas aparelhos 

dessa voltagem ou bivolt.



Transporte urbano
Estudantes matriculados na UFSM pagam 

 de ônibus, que 
fica no valor de .



O cartão de transporte pode ser obtido 
junto à , apresentando comprovante de 

matrícula e de residência.



Para 
 existe o  aplicativo .




Faça o download:

50% do valor da passagem
R$ 2,50

consulta das linhas de ônibus e suas 
rotas Urmob

ATU

http://www.atu.com.br
https://apps.apple.com/br/app/urmob/id1422522591
https://play.google.com/store/apps/details?id=app.urmob&hl=pt_BR&gl=US


Restaurante Universitário
A UFSM dispõe de RU que oferece 

 (café da manhã, almoço e 
jantar).



O valor das refeições para estudantes é de 
 (dois reais e cinquenta centavos).


Para alunos que o intercâmbio prevê 
 (AUGM), as refeições 

são .



Para acessar o RU, o aluno deve solicitar a 
 no . 

Além disso, deverá realizar o agendamento 
prévio das refeições através do aplicativo 

da UFSM ou pelo Portal do RU.

três 
refeições diárias

R$2,50

auxílio-alimentação
gratuitas

carteira do estudante Portal do Aluno

http://ru.ufsm.br/carteira-ru


Aplicativo UFSM

O  permite acesso a 
funcionalidades como , 

, 
, 

, bem como consulta aos h
. Ele também disponibiliza uma 

versão digital da carteira do estudante, a 
, que pode ser utilizada em 

substituição da física.

UFSM Digital
cardápio do RU

agendamento de refeições renovação de 
livros nas Bibliotecas notas e faltas do 

semestre orários 
de ônibus

e-carteira

Faça o download:

https://apps.apple.com/br/app/ufsm-digital/id1426596454
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.ufsm.cpd.ufsmdigital&hl=pt_BR&gl=US


Finalizando o intercâmbio

Quando o período de intercâmbio finalizar, 
a SAI encaminhará, em , o 
histórico escolar do aluno para sua 

universidade de origem.



Entretanto, o histórico somente será 
gerado se ele 

. Por isso, lembre-se de 
devolver à Biblioteca quaisquer livros 

retirados no período do intercâmbio e de 
passar pela SAI para !



Mais uma vez, desejamos uma 
 durante seu período de estudos na 

UFSM!

até 30 dias

não tiver pendências com 
serviços da UFSM

se despedir

ótima 
estada



Contatos úteis

@sai.ufsm

e-mail: sai@ufsm.br

Site

@ufsm.br

Site

@ru.ufsm.sm

Portal do RU

@bibliotecacentralufsm

Portal da biblioteca

https://www.ufsm.br/orgaos-de-apoio/sai/
http://www.ufsm.br
https://portal.ufsm.br/ru/index.html
https://portal.ufsm.br/biblioteca/pesquisa/index.html


Telefones de emergência

Polícia

Delegacia da Mulher


Polícia Federal



SAMU

Pronto Socorro


Corpo de bombeiros


Estação Rodoviária de 
Santa Maria


Centro

Camobi

Serviço de Emergência 
Universitário



190

55 55 3217-4485

55 55 3218-9000 ou 194



192

55 3221-2714

55 3221-2121 ou 193



55 9 9197-4769

55 3222-4747

55 3225-1183

https://www.ufsm.br/servico-de-emergencia/
https://www.ufsm.br/servico-de-emergencia/



