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Este guia do estudante tem como objetivo fornecer 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 como interagimos com outras culturas e como
priorizamos a harmonia e a amizade em nossas relações.

Desse modo, desejamos boas vindas e uma ótima estadia àqueles que
escolheram nossa universidade para estudar.

Atenciosamente,

Paulo Burmann

Reitor



Documentos necessários para estudar 
na UFSM:

◦ Formulário da UFSM (Disponível em www.ufsm.br/sai);

◦ Cópia do passaporte;

◦ Cópia do histórico escolar;

◦ Cópia do currículo (Curriculum Vitae);

◦ Carta de motivação;

◦ Carta de recomendação de um (a) professor(a) ou orientador(a);

◦ Plano de atividades;

◦ Duas fotos;

◦ Visto (Entregar à SAI assim que chegar em Santa Maria);

◦ Cópia do seguro de saúde (Entregar à SAI assim que chegar a Santa Maria);

OBS: CASO VOCÊ SEJA ACEITO,
NÃO ESQUEÇA DE AVISAR A SAI
SOBRE A DATA DA SUA
CHEGADA!!!
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Onde Estamos?
◦ Santa Maria é chamada de “Cidade Coração do Rio Grande”, porque

está situada no centro do estado do Rio Grande do Sul.
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Como chegar a Santa Maria?
Vindo de Uruguaiana:

Rodoviária em Uruguaiana
Avenida Getulio Vargas 3278 
Telefone: (55 55) 34124709

www.rodoviariauruguaiana.com.br

Vindo de Porto Alegre:
Rodoviária Porto Alegre

Largo Vespasiano Julio Veppo
Telefone: (55 51) 32280699
www.rodoviária-poa.com.br

Vindo de Porto Alegre:
Aeroporto Internacional Salgado Filho

Avenida Severo Dullios, São João
Telefone: (55 51) 3358 2903 

www.aeroportoportoalegre.net

Rodoviária de Santa Maria:
Largo Irmãos Aita, 1450 - Ns de Lourdes, Santa Maria 

- RS CEP: 97.060-362
Fone: (55) 3222-4747

http://www.rodoviariasantamaria.com.br/
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Um pouco sobre a história e a cultura...
Santa Maria:

A cidade foi criada a partir de acampamentos de uma comissão demarcadora de
limites entre terras de domínio espanhol e português que passavam pela região e montaram
acampamento, em 1797, onde atualmente está situada a Praça Saldanha Marinho. Durante
a Revolução Farroupilha chegaram os primeiros imigrantes alemães, provenientes de São
Leopoldo, buscando se afastar dos combates.

A cidade conserva prédios históricos de valor, 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.

Santa Maria sedia uma das maiores universidades federais do Brasil, a Universidade 
Federal de Santa Maria.

Para saber mais sobre o que a cidade oferece, clique aqui.
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Universidade Federal de Santa Maria:
A UFSM foi fundada no dia 14 de dezembro de 1960. Foi a primeira instituição de

ensino superior ligada ao ministério da educação no interior do estado. A matriz é a cidade
universitária “Professor José Mariano da Rocha Filho”, situada na RS 509, Km 9, Camobi.

A UFSM possui 10 unidades universitárias: Centro de Ciências Rurais – CCR, Centro
de Ciências Naturais e Exatas - CCNE, Centro de Ciências da Saúde - CCS, 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 - CEFD, Centro
de Educação Superior Norte – CESNORS e as unidades descentralizada de Silveira Martins
(UDESSM) e Cachoeira do Sul (UFSM-CS).

Aliado a esses cursos há projetos e programas em diferentes campos das áreas do
conhecimento humano.

A UFSM possui:
▪106 cursos de graduação
▪Ensino a distância com 11 cursos de graduação.
▪29 Doutorados, 47 Pós-Doutorados(PNPD/CAPES), 24 Mestrados e 17 especializações.
▪3 escolas politécnicas: Colégio Politécnico da UFSM, Colégio Agrícola de Frederico
Westphalen e Colégio Industrial de Santa Maria que oferecem cursos profissionalizantes.
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Informações Acadêmicas:
Informações sobre cursos, créditos e horas podem ser encontradas no site principal da

Universidade (www.ufsm.br), ou acessando o link da PROGRAD
http://w3.ufsm.br/prograd/not.php?id=906 e o da PRPGP (http://coral.ufsm.br/prpgp/)
Informações completas podem ser adquiridas com os coordenadores dos cursos. Os
endereços eletrônicos das coordenações e respectivos coordenadores da UFSM podem ser
encontrados no “Boas Vindas Informativo”.

Calendário Acadêmico de 2016

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 à sexta-feira
Manhã: Das 8h30min às 11h30min.
Tarde: Das 14h às 17h.
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Transporte público até o Campus de Camobi:
◦ 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$2,90.
◦ Passagem de ônibus para estudantes: R$ 1,45

Linhas Campus – UFSM: http://site.ufsm.br/onibus/
Linhas Santa Maria  - http://www.simsm.com.br/

Como chegar à UFSM
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Primeiros procedimentos 
I. Obter o Registro Nacional de Estrangeiro (RNE) junto à Polícia Federal.
A Polícia Federal está localizada na Rua Vale Machado, nº 1361 - Centro . No site www.dpf.gov.br, no
link direcionado aos estrangeiros, você pode verificar todos os documentos e trâmites necessários.
II. Dirigir-se à Secretaria de Apoio Internacional no Campus UFSM
Para entregar a documentação obtida na Polícia Federal, seu passaporte e seu Seguro de Saúde
Internacional para iniciar o processo de matrícula
OBS.:
Todos os estudantes que possuem nossa Carta de Aceite receberão documentos em português que
explicam tudo sobre nossa universidade, bem como sobre a cidade, e especialmente sobre o modo de
vida aqui.

Informações sobre visto
Estudantes estrangeiros devem obter o visto de estudante junto a 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.

Quando você chegar a Santa Maria, você deverá:
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Como abrir uma conta no Banco do Brasil?

Para abrir uma conta no Banco do Brasil é necessário:

- CPF (Cadastro de Pessoas Físicas,  pode ser solicitado nos correios);

- RNE (Registro Nacional de Estrangeiro);

- 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);

http://www.bb.com.br

Aplicativo: Android e IOS
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Atividade de acolhimento/boas vindas

• Semana que antecede as aulas:

Durante a semana que antecede as aulas os estudantes têm aulas de português (no

Laboratório Entrelínguas), e durante os intervalos dessas aulas os alunos conversam

entre si para se conhecer melhor, aprender mais sobre a UFSM e sobre os hábitos e

costumes brasileiros e do povo gaúcho.

Ao final do Intercâmbio

Quando seu intercâmbio acabar, enviaremos, em até 10 dias, seu histórico escolar para

sua 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, não esqueça de

devolver quaisquer livros retirados no período em que o intercâmbio estava ocorrendo.
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Antiga Reitoria
Rua Floriano Peixoto 1184

Campus Camobi
Prédio da Reitoria

Avenida Roraima, Camobi

Fonte: http://coral.ufsm.br/midia/?p=23312
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Onde Descer? - CENTRO

Parada da General Neto:
Ponto de referência: Depois do Big
Lucão e perto da loja Mundial.

• Universidade Faixa Velha/Nova

FAIXA VELHA
Parada da Avenida Dores
(Perto do Shopping Royal):
Ponto de referência: Antes da
Igreja Nossa Senhora das Dores.

Parada da Riachuelo:
Ponto de referência: Na frente da
Loja Mundial Atacado e Varejo, e
depois do Supermercado
Stangherlin (Rede Vivo).
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Onde Descer? - CENTRO

Parada da Bozano:
Ponto de referência: Depois da
Ortobom Colchões e da Cacau
Show .

• Bombeiros Faixa Velha/Nova

Parada da Barão do Triunfo:
Ponto de referência: Em frente à
praça dos Bombeiros.

Parada da Serafim:
Ponto de referência: Antes dos
Correios.
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O que a Universidade oferece

Restaurante Universitário – RU
Os estudantes estrangeiros da AUGM, BRAMEX e UTALCA têm direito a três refeições
gratuitas (café-da-manhã, almoço e janta) no Restaurante Universitário da UFSM, de
segunda-feira à sábado. Os intercambistas de convênios específicos podem almoçar no RU
por R$2,50.
Há uma instalação do RU no centro e duas no campus da UFSM.
http://ufsm.br/ru/ 18
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Biblioteca
A UFSM possui uma Biblioteca Central e bibliotecas setoriais. Para retirar livros é
necessário que você tenha a carteira da UFSM, que deve ser obtida na Biblioteca Central.
Para fazer a carteira é necessário a cópia do passaporte e o comprovante de sua matrícula.
Mais informações em http://bibweb.si.ufsm.br/.
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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 custo por semestre.
Informações pelo telefone (+55 55)3220-8590, sala 104, Centro de Educação Física,
Campus.

Orientação Psicológica
A orientação psicológica é um atendimento aos estudantes, visando auxiliar na
adaptação dos mesmos. O grupo Ânima está situado no Centro de Educação, sala 3155.
O contato pode ser realizado pelo telefone (+55 55) 3220-8450.
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Portuguese classes for international students
The Entrelínguas Laboratory offers Portuguese courses every four months. The arrangements
can be made once you arrive in Brazil. If you are interested in attending classes, you should
contact Projeto Entrelínguas, by e-mail entrelinguas@gmail.com, or by phone: (+55 55)
3220-9600.
At the end of the classes, you will receive a certificate and you may take the Celpe Bras
proficiency test. For further information, access the following website: Celpe Bras

Exame de Proficiência em Língua Portuguesa
O Celpe-Bras é um Exame que possibilita a Certificação de Proficiência em Língua
Portuguesa para Estrangeiros. Desenvolvido e outorgado pelo Ministério da Educação
(MEC), 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.
Inscrição: http://celpebras.inep.gov.br/inscricao/

Curso de Português para Estrangeiros
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A SAI promove o programa Amigo Internacional. Esse programa visa a integração entre
estudantes estrangeiros e alunos voluntários da UFSM.
As obrigações de um amigo são:
•Prévio contato com o intercambista, para saber a data e o horário de chegada,
fornecendo informações sobre Santa Maria e sobre a UFSM;
•Recepção do intercambista no dia de sua chegada, indo buscá-lo na rodoviária ou no
aeroporto (se houver disponibilidade de ir a Porto Alegre);
•Ajudá-lo a encontrar um lugar para ficar em seus primeiros dias, caso isso seja
necessário;
•Explicações acerca da localização da UFSM, dos Centros, da Biblioteca, do RU e da
SAI;
•Auxílio com os documentos e registro na Polícia Federal;
•Auxílio no contato com o Coordenador de Curso e com os processos do DERCA;
•Auxílio nas primeiras compras (celular, roupa de cama e alimentação);
•Auxílio sempre que necessário;
•Manter contato constante com a SAI, informando como está sendo a adaptação do
intercambista e sobre qualquer dificuldade existente.

Amigo Internacional
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Após estar matriculado na UFSM você tem o direito a pagar metade do valor da passagem do
transporte público urbano.
Para confeccionar a carteira você precisa entregar à ATU (Associação de Transportes Urbanos de
Santa Maria), os seguintes documentos:
•Cópia do passaporte;
•Cópia do comprovante de residência;
•Cópia do comprovante de matrícula.

A ATU está situada na Avenida Rio Branco, nº31. Telefone: (+55 55)3222-2450  
www.atu.com.br

Fonte: http://www.santamaria.rs.gov.br

Carteira para Ônibus
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Benefícios para os estudantes
CESMA
Cesma é a Cooperativa dos Estudantes de Santa Maria onde você paga menos por livros
e matérias 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 à Rua Professor Braga, nº 55. 
Telefone: (+55 55 ) 3221-9165 ou (+55 55) 3222-8544.

DCE - http://dceufsm.blogspot.com.br/
O Diretório Central de Estudantes de Santa Maria está situado na Rua Professor Braga,
nº 79. Com a carteira do DCE você tem descontos em cinemas, teatros, eventos
culturais, bem como em algumas lojas e farmácias.
A carteirinha do DCE comprova de maneira simples que você é estudante da UFSM e
garante a meia entrada ou descontos em estabelecimentos conveniados ao DCE.
Para fazer a sua, leve a uma das secretarias uma foto 3x4, comprovante
de matrícula e carteira de identidade. O custo é de R$ 3,00 para estudantes com
beneficio socieconômico (BSE) e R$ 5,00 para estudantes sem BSE.
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Restaurante Popular
O Restaurante Popular Dom Ivo Lorcheitter oferece refeições
saudáveis e nutritivas com custo reduzido. Uma ótima opção para a
população de Santa Maria.

Endereço: Rua Dr. Pantaleão, 356
Horário de Atendimento: Segunda à Sexta
11h30min até 13h30min
Telefone: (+55 55) 3921-7064

https://www.facebook.com/PopularSantaMaria/info?tab=overview
25

https://www.facebook.com/PopularSantaMaria/info?tab=overview


Atividades
Programa Segundo Tempo

O Programa Segundo Tempo Universitário na
Universidade Federal de Santa Maria (PSTU –
UFSM) surge através de um Termo de
Cooperação entre o Ministério do Esporte e a
referida Instituição, como uma iniciativa de
esporte, lazer e atividade física gratuita para a
comunidade acadêmica.

Para mais informações a respeito do Programa entre envie um e-mail para:
segundotempoufsm@hotmail.com.

Fonte: http://coral.ufsm.br/segundotempo/
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Atrações
Semana Farroupilha – semana que antecede o dia 20 de Setembro (Dia do Gaúcho)
A Semana Farroupilha é uma época especial para os gaúchos, pois é nesse período que os
tradicionalistas celebram e cultivam as tradições gaúchas. Os festejos, não só da semana como
também do mês farroupilha 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, onde todos aqueles que cultivam o amor pelo Rio Grande do Sul juntam-se
em confraternização.

Fonte: http://diariodesantamaria.clicrbs.com.br/rs/pagina/semana-farroupilha/
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Festival de Balonismo – 1 vez ao ano 
O Festival de Balonismo é organizado pela prefeitura municipal de Santa Maria, uma vez
ao ano. Esse evento traz para cidade o colorido dos balões e oferece uma experiência
única aos participantes.

Fonte: http://www.blogbalonismo.net/2014/05/festival-de-balonismo-em-santa-maria.html
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Brique da Vila Belga – 1º e 3º domingo do mês
https://www.facebook.com/briquedavilabelga

Vila Gastronômica
Local: Praça dos Bombeiros

Fonte: http://diariodesantamaria.clicrbs.com.br/rs/cultura-e-
lazer/noticia/2015/06/brique-da-vila-belga-teve-recorde-de-expositores-
4786210.html

Fonte: http://diariodesantamaria.clicrbs.com.br/rs/ultimas-
noticias/tag/vila-gastronomica/
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Feira do Livro - 1 vez ao ano
Feira cultural, com exposições e comercialização de livros e apresentações artísticas e
culturais.
Local: Praça Saldanha Marinho
https://www.facebook.com/feiradolivrosm

Fonte: https://www.santamaria.rs.gov.br
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Dia do Acolhimento - "Santa Maria recebe você de braços abertos"
Além de proporcionar entretenimento, o evento tem o objetivo de recepcionar as
pessoas que acabaram de chegar na cidade para morar, trabalhar ou estudar. É realizado
no início de cada semestre (entre fevereiro e março de cada ano).

Fonte: http://gaucha.clicrbs.com.br/

Fonte: http://g1.globo.com/ 31
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FEISMA – 1 vez ao ano
A FEISMA traz uma extensa e 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.

Fonte: http://www.feisma.com.br/
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Santa Maria em Dança – 1 vez ao ano

Festival de Dança sediado na cidade de Santa Maria - RS, realizado sempre no mês de
setembro. A competição de dança universitária também ocorre durante o festival, tendo como
objetivo principal a apresentação de pesquisas realizadas pela nossa comunidade acadêmica.

https://www.facebook.com/festivalSMD
http://comunicacaosmd.wix.com/festivalsmd

Fonte: http://comunicacaosmd.wix.com
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EXPOFEIRA – 1 vez ao ano
A Expofeira de Santa Maria ocorre no Centro de Eventos da UFSM. Expositores
oferecem diferentes tipos de produtos, como máquinas agrícolas, artesanatos e
alimentos da agricultura familiar. Além disso, acontecem exposições de animais que
também participam de leilões e uma programação musical com shows variados.
http://www.expofeirasm.com.br/

Fonte: http://www.expofeirasm.com.br/galeria.php
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Lugares para visitar

Praça dos Bombeiros
Rua Coronel
Niederauer, Santa Maria,
RS 97015-120

Praça Saldanha 
Marinho 

(Calçadão)

Fonte: http://www.expofeirasm.com.br/galeria.php

Fonte: http://www.tripadvisor.com.br/
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Praça General Osório
Rua dos Andradas, 156, Passo
D'areia - Santa Maria , RS -
Brasil - 97020-040

Parque Itaimbé
Travessa Domingos Trevisan,
1, Centro |Santa Maria, RS

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Passo_d%27Areia_(Santa_Maria)

Fonte: https://www.santamaria.rs.gov.br
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Praça Saturnino de Brito (Brahma)
Rua Duque de Caxias (entre as ruas
Doutor Bozano e Coronel Niederauer,
no Centro)

Calçadão
Primeira quadra da rua
Doutor Bozano, Centro

Fonte: http://www.citybrazil.com.br/rs/santamaria/galeria-de-fotos

Fonte: http://www.enapet2014.org/index.php?page=santa_maria
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Hospitais

Hospital Universitário - HUSM
Av. Roraima, S/N, Campus, Camobi
Santa Maria - RS , CEP: 97105-340
Telefone: (+55 55) 3220-8500

Hospital de Caridade
Av. Presidente Vargas, 2291 | Centro Santa 
Maria, RS
CEP: 97.015-513
Fone: (+55 55) 3220-4444

Casa de Saúde
Rua Ary Lagranha Domingues, 188 - Perpétuo 

Socorro, Santa Maria - RS, CEP: 97045-060
Telefone: (+55 55) 3028-9401 

UNIMED
Rua Prof. Braga, 141 - Centro, Santa Maria - RS, 

97015-530
Telefone: (+55 55) 3026-6565

Farmácias
As farmácias de Santa Maria vendem medicamentos, produtos de higiene e beleza. Elas podem ser
encontradas nas ruas, como também nos supermercados e shoppings. Algumas estão abertas 24hrs, as
demais abrem das 7h até as 11h.

Para conhecer nossas farmácias, clique aqui.
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Supermercados

BIG
Av. Fernando Ferrari, 1483 - Ns. de Lourdes, Santa Maria - RS, 97050-801
Telefone: (+55 55) 3921-2231

Carrefour
Av. Rio Branco Bairro Centro, 732 - Centro, Santa Maria - RS, 97010-422
Telefone: (+55 55) 3220-4002

Peruzzo
Avenida Evandro Behr, 6645 - Camobi, Santa Maria - RS, 97110-620
Telefone: (+55 55) 3226-2544

Nacional
Avenida Medianeira 1321, Santa Maria - Centro, RS 97060-003
Telefone: (+55 55) 3921-2210
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Cultura
Biblioteca Pública
Av. Presidente Vargas, 1300, Bairro Fátima
Telefone: (+55 55) 3218-1396
Atrações: Acervo de mais de 10 mil volumes de livros e revistas, cursos de 
inclusão digital
Visitação: Segunda a sexta, das 8h às 16h

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
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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/
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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/
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Bancos
Localizados dentro da UFSM:
Banco do Brasil
Avenida Av.Roraima, S/N, Camobi
Telefone: (+55 55) 3226-2314

Santander
Rua Campus Ufsm, 0 Km 9 Bl 2 Sl 3
Telefone: (+55 55) 3226-4895

Caixa Econômica Federal
Avenida Roraima Km 09 - Faixa de Camobi, s/n, Camobi
Telefone: (+55 55) 2101-8800

Para saber sobre outros bancos, clique aqui.
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Teatros

Theatro 13 de Maio
Praça Saldanha Marinho, s/n - Centro

Telefone: (+55 55) 3028-6245 
http://www.theatro13maio.com.br/site/inde

x.asp

Teatro Caixa Preta
Centro de Artes e Letras

Av. Roraima nº 1000
Prédio 40, Sala 1212
Cidade Universitária

Bairro Camobi
Telefone: (+55 55) 3220-8476 

caixapretateatro@gmail.com

Espaço Cultural Victório Faccin
Rua Duque de Caxis, 380

Telefone: (+ 55 55) 3217-6600 
https://www.facebook.com/espacocultur

alvicfac

Fonte: http://pt.event1001.com/teatro/brazil/santa-maria/theatro-treze-de-
maio/29307/
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Museus
Museu de Artes de Santa Maria (Masm)
Avenida Presidente Vargas, 1400
Telefone: (+55 55) 3921-7090
http://museudeartedesantamaria.blogspot.com.br/

Museu Vicente Pallotti
Avenida Presidente Vargas, 115
Telefone: (+55 55) 3220-4565 e 3222-2525
http://www.pallotti.com.br/ 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/
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Memorial Mallet
Rua Marechal Hermes
Telefone: (+55 55) 3212-3388

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

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
http://www.museufo.org.br/
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Gastronomia
Além de entretenimento, alguns eventos se dedicam a promover a
culinária local, mostrando a cultura étnica e os principais produtos
da região. Diversidade e qualidade são adjetivos que acompanham
os menus da cidade, que parte da comida local e abrange a
culinária nacional e internacional.
Para saber mais informações sobre a nossa gastronomia, clique
aqui.
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Telefones Úteis
Polícia - 190 

Pronto Socorro – (+55 55) 3221-2714

Bombeiros - 193 ou (+55 55) 3221-2121

Delegacia de mulheres – (+55 55) 3217-4485 

Policia Federal - 194 ou (+55 55) 3218-9000

Correio - 159 ou (+55 55) 3222-2925 

AES Sul - 0800-511010

Corsan - 195 ou (+55 55) 3222-4122
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Câmara de Vereadores – (+55 55) 3222-5252 

Rodoviária – (+55 55) 3222-4747 

Departamento de estrangeiro – (+55 55) 3222-8066 

Hospital Universitário – (+55 55) 3220-8500 

Passaporte – (+55 55) 3222-8066

Táxi – (+55 55) 3222606 ou 3221-1304

Câmbio:

• Banco do Brasil – (+55 55) 3222-7171

• Planalto – (+55 55) 3222-7733

49



Beep Bus – Apenas para Android
O Beep Bus é um aplicativo pensado e desenvolvido por um grupo de amigos
de Santa Maria e tem como objetivo auxiliar na mobilidade urbana da cidade.
O aplicativo possui os horários das principais linhas de ônibus, como UFSM,
Bombeiros, Camobi e T. Neves.
http://www.beepbus.net/

Cardápio RU – UFSM | Apenas Android
Consulte rapidamente o cardápio semanal do Restaurante Universitário da
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cardapioru

Aplicativos para Celular
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Cine Mobits
Com o Cine Mobits você poderá consultar a programação em cartaz em seus
cinemas favoritos e ter rápido acesso às informações sobre os filmes:
sinopse, elenco, direção, trailer e muito mais.
https://cinemobits.com.br/

Delivery Much
Com poucos toques você consegue realizar um pedido nas melhores
empresas nas cidades de abrangência do Delivery Much, com os mais
variados tipos de cardápios disponíveis.
http://deliverymuch.com.br
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SANTA MARIA

UFSM

Guia do Estudante

VIVENDO EM

Universidade Federal de Santa Maria
Secretaria de Apoio Internacional – SAI
Av. Roraima nº 1000 - Predio 47 (Reitoria) | 97105-900
Santa Maria – RS – Brasil
Telefone: +55 (55) 3220-8774 ou 3220-8934
sai@ufsm.br
http://ufsm.br | http://ufsm.br/sai/
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