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Guia do Estudante

Vivendo em Santa Maria

Bem vindo à UFSM!
Este guia do estudante fornece informações básicas e úteis acerca da
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), e da cidade onde ela está
situada, para que você possa se sentir parte de nossa comunidade.
Desejamos que, durante sua permanência aqui, possamos demonstrar
o que temos de melhor, assim como a maneira de interagir com outras
culturas e como priorizamos a harmonia e a amizade em nossas relações.
Desse modo, desejamos boas vindas e uma ótima estada àqueles que
escolheram nossa universidade para estudar.
Atenciosamente,
Paulo Afonso Burmann
Reitor

Onde Estamos?
Santa Maria é um município situado no centro geográfico do estado
do Rio Grande do Sul (RS), Brasil. A cidade “Coração do Rio Grande é
considerada uma cidade universitária, devido ao grande número de
universidades presentes no município, com destaque a UFSM, fundada
por José Mariano da Rocha Filho, em 1960.
A cidade surgiu em 1797, no local do acampamento de uma comissão
demarcadora de terras entre o domínio espanhol e português, onde
atualmente está situada a Praça Saldanha Marinho, centro da cidade de
Santa Maria. Os primeiros imigrantes foram os alemães, oriundos de São
Leopoldo, que se afastavam de combates durante a Revolução Farroupilha.
O município mantém belos prédios históricos, como a Catedral de Nossa
Senhora da Conceição, o Theatro Treze de Maio, a Catedral do Mediador
da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, o Clube Caixeiral de Santa
Maria, o Banco Nacional do Comércio, a Sociedade União dos Caixeiros
Viajantes e a Vila Belga.

Foto: Autor desconhecido.

Como chegar em Santa Maria
Aeroporto de Santa Maria:

Estação Rodoviária de Santa Maria:

Rodovia RSC 287, Km 232 (junto à Base Aérea)
Camobi, Santa Maria - RS, 97105-910
Telefone: +55 55 3220-3630

Largo Irmãos Aita, 1450 N. S“ de Lourdes,
Santa Maria - RS, 97.060-362
Telefone: +55 55 3222-4747

Distância entre Santa Maria e outras cidades
Brasilia

São Paulo

Santa Maria

Porto Alegre

Porto de
Rio Grande

Rio de
Janeiro

Porto Alegre 291km
Florianópolis 733km
Foz do Iguaçu 591km
Rio de Janeiro 1.706km
Brasília 2.099km
Salvador 3.297km
Manaus 4.331km
Montevidéu (Uruguai) 750km
Assunção (Paraguai) 872km
Santa Fé (Argentina) 940km
Rosário (Argentina) 1.053km
Buenos Aires (Argentina) 1.148km
La Plata (Argentina) 1.215km
Córdoba (Argentina) 1.281km

Dicas Importantes
Avião: de São Paulo, do Rio de Janeiro ou Porto Alegre (principais
conexões) até o aeroporto de Santa Maria.
Ônibus: do aeroporto de POA até a rodoviária; da rodoviária de POA até
a rodoviária de Santa Maria
Compras de passagens: Considerar que o voo poderá atrasar. Caso
chegue antes, poderá aguardar no ambiente VIP da PLANALTO e poderá
antecipar sua saída, dirigindo-se a um guichê de venda o quanto antes,
para solicitar a troca do bilhete.

Há opções de escolha de lugares:
Convencional e Executivo (banco mais reclinável, travesseiro e
cobertor; um pouco mais caro).
Wifi: Fica disponível na maior parte do percurso. Em algumas regiões
pelas quais passa pode ter interrupção.
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Aeroporto Internacional
Salgado Filho
Terminal 1: Avenida Severo Dulius,
90.010. São João, Porto Alegre – RS
Telefone: (+55 51) 3358 2000

Rodoviária de Uruguaiana
Avenida Presidente Vargas, 3278
Uruguaiana - RS
Telefone: (+55 55) 34124859

Rodoviária de Porto Alegre
Largo Vespasiano Júlio Veppo, 70
Centro, Porto Alegre - RS
Telefone: (+55 51) 3228 0699
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Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia (normal climatológica de 1961 a 1990; recordes
de temperatura de 1961 a 1984, e a partir de 1988).
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Universidade Federal de Santa Maria
A UFSM foi fundada no dia 14 de dezembro de 1960, sendo a primeira
instituição federal de ensino superior fora das capitais dos estados. O
campus sede é a cidade universitária “Professor José Mariano da Rocha
Filho”, situada na RS 509, Km 9, em Camobi, Santa Maria.

A Instituição conta com 15 unidades
universitárias:
Campus Sede (Santa Maria)

A UFSM conta com:
2 escolas politécnicas que oferecem cursos
profissionalizantes:

Campus de Frederico Westphalen

- Colégio Politécnico da UFSMWW

Campus de Palmeira das Missões

- Colégio Industrial de Santa Maria

Campus de Silveira Martins

116 cursos de graduação presenciais

Centro de Educação – CE

12 cursos de graduação EAD (Ensino a Distância)

Centro de Ciências Sociais e Humanas – CCSH

30 Doutorados, 1 pós-doutorado (PNPD/
CAPES), 54 Mestrados e 21 especializações.

Centro de Educação – CE
Centro de Ciências Sociais e Humanas – CCSH
Centro de Tecnologia - CT
Centro de Artes e Letras - CAL
Centro de Educação Física e Desportos – CEFED
Colégio Técnico Industrial de Santa Maria – CTISM
Colégio Politécnico de Santa Maria – POLITÉCNICO
Unidade de Educação Infantil IPÊ AMARELO

Foto: Felippe Richardt.

Antiga Reitoria
(Campus Centro)
Rua Floriano Peixoto, 1184

Foto: Diario de Santa Maria.

Atual Reitoria
(Campus Camobi)
Avenida Roraima, 1000

Foto: Felippe Richardt.

Informações Acadêmicas
Informações sobre cursos, créditos e horas podem ser encontradas
no site da Universidade (http://site.ufsm.br/) e acessando o link da
PROGRAD, para alunos de graduação, ou PRPGP, para alunos de pósgraduação.

Calendário Acadêmico 2017
http://site.ufsm.br/arquivos/uploaded/arquivos/261d27b6-11a2-4510aa58-9927fc8862d4.pdf

Sistema de Avaliação
O sistema de avaliação da UFSM para os cursos de graduação funciona
da seguinte maneira: notas de 0 a 10. A nota mínima a ser atingida para
aprovar é 7. Se a nota 7 não for atingida, o aluno estará automaticamente
em exame.
Uma vez concluído o semestre, o desempenho acadêmico do aluno
poderá ser acessado no Portal do Aluno, na internet. O aluno também
poderá contatar a coordenação do curso onde estiver matriculado ou o
DERCA (Departamento de Controle e Registro Acadêmico) para verificar
questões relativas às notas e ao histórico, dentre outros assuntos
relativos à graduação.
DERCA: http://coral.ufsm.br/derca/index.php/contato-aba

Primeiros Passos
Antes de chegar a Santa Maria, agende seu atendimento na Polícia Federal .
No site www.dpf.gov.br, no link direcionado aos estrangeiros, é possível
verificar todos os documentos e trâmites necessários para regularizar
sua estada em Santa Maria.

Quando chegar em Santa Maria, você deverá:
1º Obter o Registro Nacional de Estrangeiro (RNE) junto à Polícia
Federal (PF). Com agendamento prévio, conforme informações
anteriores.
A Polícia Federal está localizada na Rua Vale Machado, nº 1361 –
Centro, Santa Maria. Telefone: (55) 3218-9000
2º Providenciar o Nº de Cadastro de Pessoa Física (CPF). Agendamento
de atendimento na Receita Federal: http://idg.receita.fazenda.gov.
br/orientacao/tributaria/cadastros/cadastro-de-pessoas-fisicascpf/
servicos/inscricao-no-cpf e retirada na Rua Riachuelo, nº 80, Centro.3º
Dirigir-se à Secretaria de Apoio Internacional (SAI) no Campus UFSM
para apresentar os seguintes documentos com cópia (xerox):
RNE obtido na PF;
Seguro de Saúde Internacional, vida, saúde e repatriação, com
vigência até o término do período de estudos;
Cadastro de Pessoa Física (CPF);
Passaporte (cópia das páginas dos dados e páginas com
informações).

Dicas Importantes
Original e cópia do documento de viagem válido
(passaporte, nítido e COMPLETO);
2 fotos 3x4 coloridas, recentes com fundo branco, sem adornos.
Cartão de entrada/saída, original e cópia, fornecido pela polícia federal
quando do ingresso no Brasil;
Formulário original do pedido de visto (preenchido no consulado do
Brasil no exterior). Quando houver rasuras ou nomes abreviados,
apresentar certificado de inscrição consular emitido pelo consulado
do país de origem no Brasil (em idioma português ou traduzido por
tradutor público juramentado);
Comprovante de pagamento de taxa, cujo boleto para pagamento pode ser
extraído no endereço www.pf.gov.br – link gerar GRU ... Pessoas e entidades
estrangeiras - pagamento em qualquer agência bancária ou lotérica:
Taxa de REGISTRO valor R$ 106,45

DPF Santa Maria – Cód. 140082 –

Taxa de 1ª VIA DE CIE- DPF Santa Maria – Cód 140120 –
Valor R$ 204,77
OBS: São isentos da taxa de REGISTRO (Decreto 6.771/09) os originários dos países de
Língua Portuguesa: Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, Moçambique,
Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste.

Secretaria de Apoio Internacional
Endereço: Av. Roraima nº 1000, Prédio 47 (Reitoria), 7° Andar, Sala 748
E-mail: sai@ufsm.br
Fones: (55) 3220-8774 ou 3220-8934
http://w3.ufsm.br/sai/
Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira
Manhã: das 8h30min às 11h30min.
Tarde: das 14h às 17h.

Informações sobre o visto
Estudantes internacionais devem obter o visto de estudante junto à
representação consular brasileira em seu país de origem, antes da viagem.
Endereços das representações brasileiras no exterior podem ser
acessados no link: www.itamaraty.gov.br
Telefone (55) 3218.9040 (Núcleo de Imigração).

Como abrir uma conta bancária no Brasil?
Para abrir uma conta no Brasil é necessário a seguinte documentação:
CPF (Cadastro de Pessoa Física), que pode ser solicitado na Receita
Federal;
RNE (Registro Nacional de Estrangeiro);
Como abrir uma conta bancária no Brasil?
Comprovante de Residência que deve estar em seu nome (caso
more em pensão ou hotel, os proprietários
devem fazer uma declaração, atestando sua residência no local);
* Os Bancos localizados dentro do Campus Sede da UFSM, em Camobi, são: Banco do Brasil
e Caixa Econômica Federal.

Cartão para ônibus
Após estar matriculado na UFSM, você adquire o direito de pagar
metade do valor da passagem do transporte público urbano. Para isso
deve entregar à Associação de Transportes Urbanos de Santa Maria
(ATU) os seguintes documentos:
Cópia do passaporte;
Cópia do comprovante de residência;
Cópia do comprovante de matrícula.
Os créditos para o cartão podem ser recarregados na ATU do centro e
também na do campus.

Foto: Diario de Santa Maria

A ATU está localizada na Avenida Rio Branco, nº 31.
Telefone: +55 55 3222 6222. Mais informações: http://www.atu.com.br/

Como chegar na UFSM?
Transporte público, até o Campus de Camobi,
é realizado pelas as linhas:
Universidade – Faixa Velha/Nova
Bombeiros – Faixa Velha/Nova
Circular Universidade
T. Neves Campus

Transporte público até o centro da cidade:
Universidade – Faixa Velha/Nova
Bombeiros – Faixa Velha/Nova

Valores:
Passagem de ônibus: R$ 3,60.
Passagem de ônibus para estudantes: R$ 1,80

Mais informações:
http://site.ufsm.br/onibus/
http://www.simsm.com.br/

Onde descer no centro?
Universidade Faixa Velha/Nova

Parada da Riachuelo
Ponto de referência: em frente à
Loja Mundial Atacado e Varejo,
e depois do Supermercado
Stangherlin (Rede Vivo).

Parada da General Neto
Ponto de referência: depois
do Big Lucão e perto da Loja
Mundial Atacado e Varejo.

Parada da Avenida Dores
Ponto de referência: antes da
Igreja Nossa Senhora das Dores
(Perto do Shopping Royal).
Imagens extraidas de Google Maps

Onde descer no centro?
Bombeiros Faixa Velha/Nova

Parada da Serafim
Ponto de referência: antes do
Prédio Correios.

Parada da Bozano
Ponto de referência: depois da
Henring Store.

Parada da Barão do Triunfo
Ponto de referência: em frente
à Praça dos Bombeiros.
Imagens extraidas de Google Maps

Plugues e Voltagem
Plugues
O padrão brasileiro de plugues e tomadas mudou
recentemente, por isso, em apartamentos antigos é
possível encontrar as tomadas de dois pinos. Atualmente,
o padrão oficial é de tomadas de três pinos, portanto,
em apartamentos mais novos, assim como na UFSM, as
entradas das tomadas são de três pinos.
Se o padrão do seu país de origem não for compatível com
o brasileiro, sugerimos que providencie um adaptador
para os seus aparelhos que demandem energia elétrica.

Voltagem
A voltagem elétrica na cidade de Santa Maria é de 200
Volts, portanto, sugerimos que traga apenas aparelhos
dessa voltagem ou bivolts.

Moradia
Para quem procura um quarto por um semestre ou menos, a SAI
oferece contato de alunos e de pessoas da comunidade santamariense
interessados em hospedar alunos internacionais, além de pousadas
nos arredores do Campus.
Caso você tenha interesse nesses contatos, envie um e-mail para sai.
acolhimento@ufsm.br com o assunto “Hospedagem”, o ano e o semestre
de interesse. Exemplo: “Hospedagem 2017/1”.
Aqueles que têm interesse em alugar um apartamento ou casa por conta
própria podem procurar informações em imobiliárias em Santa Maria
neste link. As moradias geralmente não tem mobília, então confirme
se é mobiliado.
Para os alunos que ficarão em unidades fora de Santa Maria poderão
consultar as informações com os responsáveis pela matrícula em cada
unidade.

Observação:
Se você é aluno internacional que vem pelo convênio AUGM, receberá
um auxílio financeiro mensal para cobrir os custos com hospedagem
e manutenção. Caso você venha pelos convênios BRACOL, BRAMEX e
UATx, você também receberá mensalmente um auxílio financeiro, mas
somente para hospedagem, todos farão refeição nos RUs.
Alunos que vêm pelos demais convênios bilaterais terão somente isenção
de taxas acadêmicas, como matrícula e disciplinas, por exemplo; além

de acesso aos demais serviços da UFSM. Portanto, não receberão auxílio
financeiro para custear a moradia, cujo custeio ficará por conta do aluno.
O estudante internacional receberá todos os benefícios disponibilizados
aos alunos brasileiros, tais como: isenção de taxas acadêmicas e de
pagamentos de disciplinas. Acesso à internet e à biblioteca também
são gratuitos. Os restaurantes universitários estão abertos a todos
os alunos com valores muito acessíveis. O aluno deverá, entretanto,
possuir recursos financeiros para o pagamento de transporte, moradia,
alimentação e seguro contra acidentes e de saúde.
Alunos oriundos de universidades que mantêm convênios específicos
com a UFSM poderão receber outros auxílios. Informe-se junto a sua
universidade de origem.

O que a Universidade oferece?
Semana de acolhimento
Durante a semana que antecede o início das aulas, os estudantes
estrangeiros participam de um curso gratuito de português, organizado
pelo projeto Entrelínguas, em parceria com a SAI.
Outro momento que faz parte da semana de acolhimento com os
alunos internacionais é a Atividade de Integração promovida pela SAI.
As informações serão repassadas após chegada.
A cerimônia de encerramento do curso conta com demonstrações
artísticas da cultura gaúcha, a cargo do Departamento de Tradições
Gaúchas (DTG) Noel Guarany e com a entrega de certificados aos
estudantes internacionais.

Restaurante Universitário (RU)
O estudante internacional oriundo de universidade que mantém convênio
específico poderá receber três refeições diárias, gratuitas no Restaurante
Universitário de segunda-feira a sábado. Os estudantes internacionais
vindos por meio dos convênios Multilaterais, tais como AUGM, BRAMEX,
BRACOL e UATx, têm direito a três refeições gratuitas (café-damanhã,
almoço e janta) no Restaurante Universitário (RU) da UFSM, de segundafeira a sábado. Os demais podem almoçar no RU por R$ 2,50.
Há um RU no centro e dois no campus da UFSM, em Camobi.
Mais informações em: http://ufsm.br/ru/

Foto: Felippe Richardt.

Dicas Importantes
Para a solicitação do Cartão do RU (acesse aqui), o estuadante deverá
acessar o Portal do RU, utilizando sua matrícula e senha, clicar na aba
“Carteira” e em seguida “Solicitação”.
Após, fará upload de uma foto 3x4 no sistema, atendendo aos critérios
que estão especificados. Caso já possua uma foto que atenda esses
critérios, poderá utilizá-la
Após carregar a foto, clicar em “Salvar” e
aguardar a aprovação da solicitação. Quando for aprovada, o status
da carteira ficará “Em confecção” e quando estiver disponível para
entrega ficará “A entregar”. A retirada tem que ser feita pessoalmente
na Secretaria do RU Campus.
O aluno pode acompanhar o status da solicitação no Portal do RU em
“Carteira” >>> “Solicitação”.
A primeira via do Cartão é gratuita.

O cardápio do Restaurante Universitário (RU) pode ser acessado por
meio de um aplicativo de celular desenvolvido por um estudante de
Ciência da Computação da UFSM.
O aplicativo é um projeto independente, desenvolvido paralelamente
aos estudos. Durante alguns meses, foi usada uma versão inicial,
aprovada pelos usuários.
O aplicativo, que é grátis, e está disponível apenas para celulares com
sistema operacional Android, via Play Store, pode ser acessado aqui.

Biblioteca
A UFSM conta com uma Biblioteca Central (BC) e bibliotecas setoriais. Além
de livros, a BC dispõe de computadores e de internet para o público usuário.
Para retirar livros é necessário a carteira da UFSM, que é confeccionada
pelo Restaurante Universitário, não mais sendo responsabilidade da
Biblioteca Central. Até lá, quem não possui a carteirinha, por ser calouro
ou precisar da 2ª via, pode colocar créditos no comprovante de matrícula
emitido pelo Portal do Aluno, que vem com código de barras. Ao ingressar
no RU para as refeições, o aluno deve apresentar, além do comprovante,
um documento com foto. A biblioteca também dispõe de acervo online
para consulta e sistema informatizado para reserva de livros.
Alunos com pendência junto às bibliotecas da UFSM não recebem o
histórico escolar ou qualquer outro documento enquanto perdurar a
irregularidade. O histórico escolar não será entregue aos alunos que
tiverem pendências com qualquer biblioteca da instituição.
Mais informações http://w3.ufsm.br/biblioteca/

Foto: Felippe Richardt.

Aplicativo da UFSM
O recurso tecnológico propicia a alunos e servidores da instituição
a funcionalidades como cardápio, saldo e agendamento do RU,
renovação de livros na Biblioteca, notas e faltas do semestre atual,
bem como consulta aos horários de ônibus. Está disponível no Play
Store para instalação.
Funcionalidades novas já estão em processo de desenvolvimento e
em versões futuras o aluno poderá visualizar o quadro de horários de
suas turmas e o servidor terá acesso a um resumo do ponto eletrônico.
O aplicativo UFSM Digital foi desenvolvido pelo Centro de
Processamento de Dados (CPD) em parceria com a Pró-Reitoria de
Assuntos Estudantis (PRAE).

Laboratórios
A UFSM possui diversos laboratórios de pesquisa e de informática à
disposição de seus estudantes. Para realizar trabalhos nesses locais
você deve entrar em contato com o coordenador ou o professor
responsável pelo laboratório.

Esportes
A Associação de Esportes da UFSM oferece práticas esportivas em
diferentes modalidades, dentre elas futebol, academia e natação. Há um
valor simbólico cobrado semestralmente. Informações pelo telefone
(+55 55) 3320 8590, Centro de Educação Física, sala 104, Campus Camobi.

Programa Segundo Tempo
O Programa Segundo Tempo Universitário surgiu por meio de um
Termo de Cooperação entre o Ministério do Esporte e a UFSM, para
incentivar a prática de esportes, o lazer e a atividade física gratuita
para a comunidade acadêmica.
O programa visa, por meio de práticas esportivas educacionais,
contribuir na cultura de prevenção, promoção da saúde e qualidade de
vida dos participantes. Para mais informações a respeito do Programa
envie um e-mail para: segundotempoufsm@hotmail.com.

Dicas Importantes
Equitação:
Para o ingresso, há uma taxa de matrícula e mensalidade. A escola
está sempre com as inscrições abertas, que podem ser feitas tanto
pela internet, na página do Facebook, quanto pelo contato direto com
a diretora Clara de Barros, ou com os professores Paulo e Clara, pelo
telefone (55) 999964157 ou pelo e-mail equsm@bol.com.br

Núcleo de Atenção ao Estudante (NAE)
Acolhe o estudante e busca intervir em situações individuais e
coletivas que influenciam no desempenho acadêmico do aluno, na sua
permanência na Universidade, bem como na sua qualidade de vida.io da
Reitoria, térreo, Campus Central da UFSM, sala 109
A orientação psicológica é um atendimento oferecido aos estudantes
pelo Ânima (Grupo de Apoio à Aprendizagem na Educação).
O grupo desenvolve seu trabalho no Prédio 67, sala 1109.
O contato pode ser realizado pelo telefone (+55 55) 3220 8450. Telefone:
(55) 3220 8778
email: nae.prae.ufsm@gmail.com
Mais informações: http://w3.ufsm.br/prae/index.php/divisoescontatos/nae

Amigo Internacional
A SAI promove, semestralmente, chamadas para o Programa Amigo
Internacional, cujo objetivo é incentivar a participação de alunos e/
ou servidores da UFSM no auxílio aos estudantes internacionais em
intercâmbio na nossa instituição.

As atribuições de um Amigo Internacional são:
Prévio contato com o estudante internacional, para saber a data e
o horário de chegada, fornecendo informações sobre Santa Maria
e a UFSM;
Recepção do estudante no dia de sua chegada, indo buscá-lo na
rodoviária ou no aeroporto (inclusive em Porto Alegre se houver
disponibilidade de ir);
Ajudar a encontrar um lugar para ficar em seus primeiros dias, caso
seja necessário;
nformar sobre a localização da UFSM, dos Centros, da Biblioteca, do
RU e da SAI;
Auxiliar com os documentos e registro na Polícia Federal;
Auxiliar no contato com o Coordenador de Curso e com os processos
do DERCA;
Auxiliar nas primeiras compras (celular, roupa de cama e alimentação);
Auxiliar sempre que necessário;
Manter contato constante com a SAI, informando como está
sendo a adaptação do estudante internacional e sobre qualquer
dificuldade existente.

Curso de português para estrangeiros
O Laboratório Entrelínguas oferece cursos de Português a cada quatro
meses. A matrícula pode ser feita assim que você chegar ao Brasil.
Se você tem interesse em participar das aulas, contate a equipe do
Projeto Entrelínguas pelo e-mail entrelinguas@gmail.com, ou pelo
telefone: (+55 55) 3220-9600.
No final das aulas, você receberá um certificado e poderá fazer o teste
de proficiência de língua portuguesa - Celpe Bras. Mais informações,
acesse o site: http://celpebras.inep.gov.br/inscricao/

Exame de Proficiência em Língua Portuguesa
(Celpe-Bras)
O Celpe-Bras é um exame que proporciona a Certificação de Proficiência
em Língua Portuguesa para Estrangeiros. Desenvolvido e outorgado
pelo Ministério da Educação (MEC) e aplicado no Brasil e em outros
países com o apoio do Ministério das Relações Exteriores (MRE), é o
único certificado de proficiência em português como língua estrangeira
reconhecido oficialmente pelo governo do Brasil.
É aceito internacionalmente em empresas e instituições de ensino
como comprovação de competência na língua portuguesa. No Brasil, é
exigido pelas universidades para ingresso em cursos de graduação e em
programas de pós-graduação, bem como para validação de diplomas de
profissionais estrangeiros que pretendem trabalhar no país.
Inscrições: http://celpebras.inep.gov.br/inscricao/

Benefícios para estudantes
CESMA
Na Cooperativa dos Estudantes de Santa Maria (CESMA) você paga
menos por livros e materiais escolares. Para ser sócio da CESMA você
deve participar de uma reunião e pagar uma pequena taxa.
Documentação necessária: cópia do passaporte, 2 fotos e cópia da
matrícula na UFSM.
A CESMA está situada na Rua Professor Braga, nº 55.
Telefone: (+55 55 ) 3221-9165 ou (+55 55) 3222-8544.
https://www.cesma.com.br/

DCE
O Diretório Central de Estudantes (DCE) de Santa Maria está situado
na Rua Professor Braga, nº 79. A carteirinha do DCE comprova que
você é estudante da UFSM e garante a meia entrada ou descontos em
estabelecimentos conveniados ao DCE.
Para fazer a sua, é necessário uma foto 3x4, comprovante de matrícula
e carteira de identidade. O custo é de R$ 3,00 para estudantes com
beneficio socioeconômico (BSE) e R$ 5,00 para estudantes sem BSE.
http://dceufsm.blogspot.com.br/

Atrações
Semana Farroupilha
A Semana Farroupilha é uma época especial para os gaúchos, pois é
nesse período que são celebradas a cultura e as tradições gaúchas. Os
festejos que antecedem o dia 20 de setembro (Dia do Gaúcho), envolvem
pessoas de todas as idades e classes sociais.
Durante esse período são realizadas várias atividades que celebram a
cultura gaúcha, tais como bailes, desfiles e jantares típicos, onde todos
aqueles que cultivam o amor pelo Rio Grande do Sul juntam-se em
confraternização.

Foto: Jéssica Rigon. Fonte: http://decom.ufsm.br.

Festival Internacional de Inverno
Festival Internacional de Inverno da UFSM iniciou em 1986, tendo por
objetivo favorecer o desenvolvimento e o aperfeiçoamento da atividade
musical num ambiente de integração com a sociedade.
Assim, diante do potencial turístico da região da Quarta Colônia de
Imigração Italiana e do interesse da comunidade de Vale Vêneto em
promover o resgate da origem italiana surgiu uma parceria que até hoje
se mantém.

Fotos: Felippe Richardt.

Brique da Vila Belga
O Brique da Vila Belga acontece sempre no primeiro e terceiro domingo
de cada mês, das 14h às 19h.
É um espaço para produtores de cultura, arte, artesanato e gastronomia.
https://www.facebook.com/briquedavilabelga/

Feira do Livro
Feira cultural, realizada anualmente com exposições, comercialização
de livros e apresentações artísticas.
Local: Praça Saldanha Marinho
www.facebook.com/feiradolivrosm

FEISMA
A Multifeira de Santa Maria (FEISMA) é um importante evento para
o setor empresarial, que ocorre a cada dois anos. Além de expor e
divulgar empresas, também traz uma diversificada agenda cultural,
valorizando os artistas locais e mostrando os talentos de Santa Maria.
São horas de música, teatro e intervenções artísticas no palco da Praça
de Alimentação e de forma itinerante, no pátio da feira e nos pavilhões.
Local: Centro Desportivo Municipal Miguel Sevi Viero (Farrezão)

Dia do Acolhimento
Além de proporcionar entretenimento, o evento, promovido pela
Prefeitura Municipal de Santa Maria, tem o objetivo de recepcionar
as pessoas que acabaram de chegar à cidade para morar, trabalhar ou
estudar. É realizado no início do ano (entre fevereiro e março).

Santa Maria em Dança
Festival de Dança realizado todos os anos, sempre no mês de setembro,
com apresentações artísticas e espetáculos nas mais variadas
modalidades de dança. A competição de dança universitária também
ocorre durante o festival, tendo como objetivo principal a apresentação
de pesquisas realizadas pela comunidade acadêmica.

Expofeira
Na Expofeira de Santa Maria os expositores oferecem diferentes tipos
de produtos, como máquinas agrícolas, artesanatos e alimentos da
agricultura familiar. Além disso, acontecem exposições de animais
que também são ofertados em leilões e uma programação musical com
shows variados.
http://www.expofeirasm.com.br/

Lugares para visitar

Foto: Claudio Vaz. Fonte: Santa Maria RS em fotos.

Calçadão Salvador Isaia

Praça Saturnino de Brito (Brahma)

Primeira Quadra da Rua
Doutor Bozano

Rua Duque de Caxias (entre as ruas Doutor
Bozano e Coronel Niederauer, no Centro)

Praça Saldanha Marinho

Vila Belga

Junto ao Calçadão

Rua Manoel Ribas

Parque Itaimbé

Praça dos Bombeiros

Travessa Domingos
Trevisan, 1, Centro

Rua Coronel Niederauer, esquina com a
Rua Dr. Bozano

Cultura
Biblioteca Pública
Av. Presidente Vargas, 1300, Bairro Fátima
Telefone: (+55 55) 3218-1396
Atrações: Acervo com mais de 10 mil volumes de livros e revistas e
cursos de inclusão digital
Aberta: Segunda a sexta, das 8h às 16h

Foto: Evandro I. G. Santos. Fonte: http://santamaria-rs-brasil.blogspot.com.br

Arquivo Histórico de Santa Maria
Rua Appel, 900, Centro Telefone: (+55 55) 3222-8300
Atrações: Documentos, fotos e periódicos antigos
Visitação: Segunda a sexta, das 8h às 16h

Casa de Cultura de Santa Maria
Praça Saldanha Marinho, s/nº
Telefone: (+55 55) 3223-5925
Visitação: Segunda a sexta, das 8h às 18h

Planetário da UFSM
Campus da UFSM, em Camobi
Telefone: (+55 55) 3220-8226
http://coral.ufsm.br/planeta/

Foto: Felippe Richardt.

Museu de Artes de Santa Maria (MASM)
Avenida Presidente Vargas, 1400
Telefone: (+55 55) 3921-7090
http://museudeartedesantamaria.blogspot.com.br/

Museu Sacro de Santa Maria
Avenida Rio Branco, 821 (junto à Catedral Metropolitana)
Telefone: (+55 55) 3221-2695

Museu Educativo Gama D’Eça
Rua do Acampamento, 81
Telefone: (+55 55) 3220-9306

Casa de Memória Edmundo Cardoso
Rua Pinheiro Machado, 2712
Telefone: (+55 55) 3221-3154
https://casamemoriaedmundo.wordpress.com/

Museu Vicente Pallotti
Avenida Presidente Vargas, 115
Telefone: (+55 55) 3220-4565 e 3222-2525
http://www.pallotti.com.br/

Memorial Mallet
Rua Marechal Hermes
Telefone: (+55 55) 3212-3388

Centro Histórico Coronel Pillar
Rua Pinto Bandeira, 350 (junto ao 1º Regimento de Polícia Montada)
Telefone: (+55 55) 3220-6423
https://www.brigadamilitar.rs.gov.br/Site/Estrutura/Chcp/default.htm

Museu de Ufologia
Rua Vanderlei Almeida, S/N Parque
Serrano II - Itaara - RS - CEP: 97.185.000
Telefone: (+55 55) 3222-7669

Espaço Cultural Victório Faccin
Rua Duque de Caxias, 380 Telefone: (+ 55 55) 3217-6600
https://www.facebook.com/espacoculturalvicfac

Teatro Caixa Preta - Centro de Artes e Letras (CAL)
Av. Roraima nº 1000 Prédio 40, Sala 1212 Cidade Universitária
Bairro Camobi - Telefone: (+55 55) 3220-8476
caixapretateatro@gmail.com

Theatro 13 de Maio
Praça Saldanha Marinho, s/n - Centro
Telefone: (+55 55) 3028-6245
http://www.theatro13maio.com.br/site/inde x.asp

Shoppings
Royal Plaza Shopping
Av. Nossa Sra. das Dores, Santa Maria - RS, 97050-531
Telefone: (+55 55) 3027-4027
http://www.royalplaza.com.br/
Cinema: http://www.royalplaza.com.br/cinema/ | (+55 55) 3028-8844

Monet Plaza Shopping
Av. Fernando Ferrari, 1483 | CEP 97050-801 | Santa Maria – RS
Telefone: (+55 55) 3220.3200
E-mail: contato@monetplazashopping.com.br
http://www.monetplazashopping.com.br/

Santa Maria Shopping
Endereço: Rua Dr. Bozano, 1263 - Centro, Santa Maria - RS, 97015-001
Telefone: (+55 55) 3225-2003
http://santamariashopping.com.br/

Telefones úteis
Polícia – 190
Pronto Socorro – (+55 55) 3221-2714
Bombeiros - 193 ou (+55 55) 3221-2121
Delegacia de Mulheres – (+55 55) 3217-4485
Polícia Federal - 194 ou (+55 55) 3218-9000
Correios - 159 ou (+55 55) 3222-2925
Companhia de Luz (RGE) - 0800-511010
Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) 195 ou (+55 55) 3222-4122
Estação Rodoviária de Santa Maria – (+55 55) 3222-4747 ou 3225 1183
(Posto Camobi)
Departamento de estrangeiro – (+55 55) 3222-8066
Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM) – (+55 55) 3220-8500

Táxis:
Cooperativa de Táxi Atasm – (+55 55) 3307-1200
Cooperativa de Táxi Coopaver – (+55 55) 3302-4500

Câmbio:
Banco do Brasil – (+55 55) 3222-7171
Planalto – (+55 55) 3222-7733

Ao final do intercâmbio...
Quando seu período de intercâmbio finalizar, a coordenação do seu
curso enviará, em até 30 dias, seu histórico escolar para a Universidade
de origem. Entretanto, o histórico somente será gerado se você estiver
em dia com a Biblioteca e os demais serviços da UFSM. Por isso, lembrese de devolver quaisquer livros retirados no período do intercâmbio.
Mais uma vez, desejamos uma ótima estada, durante seu período de
estudos na UFSM!

Organizado por Cristina Amoretti
Projeto Editorial de Sara Tessele González

