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BOAS-VINDAS



Prezado estudante,

A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) deseja boas-vindas a 
você que escolheu nossa instituição para realizar um período de estudos.

Neste Guia do Estudante você encontrará algumas informações im-
portantes para sua vinda a Santa Maria e permanência como aluno regu-
lar na UFSM.

Esperamos que tenha uma ótima experiência internacional em nossa 
instituição!

Equipe SAI (Secretaria de Apoio Internacional)

INTRODUÇÃO

http://w3.ufsm.br/sai/index.php


INFORMAÇÕES DE CHEGADA



Para chegar a Santa Maria, uma das opções é escolher como destino aéreo o Aeroporto Inter-
nacional Salgado Filho, em Porto Alegre, e ir de ônibus até Santa Maria, pois o aeroporto de Santa 
Maria é pequeno e possui opções de vôo limitadas. Outra opção, caso queira, é buscar um vôo di-
reto até Santa Maria, o código do aeroporto é RIA.

Salientamos que não dispomos de pessoas para buscá-lo no aeroporto e, portanto, você deverá 
se deslocar por conta própria até a Rodoviária de Porto Alegre e solicitar uma passagem de ônibus 
para Santa Maria.

Rodoviária de Porto Alegre:
 
http://www.rodoviaria-poa.com.br/inicio.php

Rodoviária de Santa Maria: 

https://rodoviariaonline.com.br/rodoviaria/santa-maria/

Em Santa Maria há duas estações rodoviárias: uma está localizada próxima ao Bairro Centro e 
a outra está localizada no Bairro Camobi (onde está situada a UFSM). 

Assista também ao vídeo com informações úteis para estudantes estrangeiros, enviado por e-
mail.

Chegada ao Brasil

CHEGADA



Chegada a Santa Maria

Ao chegar, você deverá providenciar (caso ainda não possua):

Registro Nacional Migratório (RNM) - esse documento é emitido pela Polícia Federal. O atendimen-
to deve ser agendado com antecedência (peça ao seu amigo internacional para auxiliá-lo).

Cadastro Pessoa Física (CPF) – esse documento pode ser solicitado junto ao Banco do Brasil e/ou 
Correio (peça ao seu amigo internacional para auxiliá-lo).

É muito importante que você providencie esses documentos assim que chegar em Santa Maria, 
pois são imprescindíveis para a solicitação de matrícula na UFSM.

Em alguns países, é possível providenciar esses documentos no consulado brasileiro antes de 
chegar no Brasil.

CHEGADA

Estudantes ou visitantes oriundos de países do MERCOSUL que irão estudar na UFSM por um 
período máximo de 30 (trinta) dias não precisam encaminhar esses documentos.

Observação:

Mais informações em: 
http://w3.ufsm.br/sai/index.php/2016-03-14-12-07-10/important-information-for-exchange-
students

http://www.pf.gov.br/servicos-pf/imigracao/cedula-de-identidade-de-estrangeiro
http://w3.ufsm.br/sai/index.php/2016-03-14-12-07-10/important-information-for-exchange-students
http://w3.ufsm.br/sai/index.php/2016-03-14-12-07-10/important-information-for-exchange-students


Ao chegar, você deve se apresentar no escritório da Secretaria de Apoio Internacional (SAI) para 
entregar os documentos pendentes como, por exemplo, RNE, CPF e Visto. A partir de então, sua 
solicitação de matrícula será encaminhada.

Endereço da UFSM: Av. Roraima nº 1000, Cidade Universitária, Bairro Camobi, Santa Maria – RS.

A SAI fica no prédio 47 (prédio da Reitoria), no 7º andar, sala 739.

O atendimento externo é de segunda a sexta-feira;

Horários: 
• Manhã: 08h30min até às 11h30m
• Tarde: 14h até às 17h. 

Chegada a UFSM

CHEGADA



NA UFSM



Datas importantes

NA UFSM

https://www.ufsm.br/calendario/

https://www.ufsm.br/calendario/


Podem ser acessados em: https://portal.ufsm.br/ementario/cursos.html

Conteúdos das disciplinas dos cursos na UFSM

NA UFSM

https://www.ufsm.br/


Semana de Acolhimento

Período destinado ao recebimento e à ambientação dos estudantes estrangeiros na UFSM. 
Nesse período são realizadas diversas atividades, tais como:

• Recebimento do estudante junto a SAI;

• Regularização de documentação e solicitação de matrícula;

• Aulas de português;

• Passeios turísticos;

• Atividades de integração.

Mais informações sobre a Semana de Acolhimento serão enviadas posteriormente por e-mail.

NA UFSM



O Laboratório Entrelínguas oferece cursos de Português semestralmente. A matrícula pode ser 
realizada 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 realizar o teste de proficiência em 
língua portuguesa - Celpe Bras. 

Para mais informações, acesse o site: http://celpebras.inep.gov.br/inscricao/ 

Curso de português para estudantes estrangeiros

Exame de Proficiência em Língua Portuguesa (Celpe-Bras)

O Celpe-Bras é um exame que proporciona a Certificação de Proficiência em Língua Portu-
guesa 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.

Este exame é aceito internacionalmente em empresas e instituições de ensino como compro-
vação 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 diplo-
mas de profissionais estrangeiros que pretendem trabalhar no país.

Inscrições: http://celpebras.inep.gov.br/inscricao/

IMPORTANTE



Amigo Internacional

A SAI/UFSM também criou o programa chamado “Amigo Internacional”, visando a integração 
entre estudantes estrangeiros e membros voluntários da comunidade acadêmica da UFSM. O 
Amigo Internacional auxilia o estudante estrangeiro nas primeiras semanas de intercâmbio na 
UFSM.

Caso tenha interesse em ter um “Amigo Internacional”, envie um e-mail para sai.acolhimento@
ufsm.br, com o assunto “Amigo Internacional e o seu nome”, a fim de que possamos disponibilizar 
o contato de uma pessoa que deseja acompanhá-lo e para que ela possa auxiliá-lo em quaisquer 
dúvidas relativas à viagem e à permanência em Santa Maria nos próximos meses.

NA UFSM



A SAI/UFSM criou o programa “Hospede um Estrangeiro”, visando disponibilizar o contato de 
pessoas da comunidade acadêmica/santa-mariense que desejam hospedar estudantes internacio-
nais.

Ressaltamos que as moradias são particulares e a UFSM não se responsabiliza pela contratação 
delas, o que fica sob responsabilidade dos estudantes.

Mais informações sobre esse programa em: http://w3.ufsm.br/sai/index.php/2015-09-28-12-
56-12/hospede

Outras opções para consulta de moradia você encontra em: https://www.airbnb.com.br

O campus universitário fica localizado no bairro Camobi, à 10km (dez quilômetros) do centro da 
cidade. 

Camobi é um bairro bem desenvolvido com diversas opções de moradia, dispõe de supermerca-
dos, farmácias, restaurantes e comércio em geral. Sendo assim, você pode optar por morar em Ca-
mobi ou em outro bairro de Santa Maria. A principal vantagem de morar em Camobi é a proximidade 
da UFSM e o curto tempo de deslocamento não sendo necessário enfrentar muito trânsito. Além 
disso, há a possibilidade de desfrutar do campus universitário para atividades de lazer e esporte ao 
ar livre.

A vantagem de morar no centro é a variedade de opções comerciais e eventos noturnos. O tempo 
de deslocamento entre o Centro e Camobi é de aproximadamente 30 minutos, o que varia conforme 
o trânsito e o meio de transporte.

Moradia na UFSM

NA UFSM



Alimentação

A UFSM dispõe de um Restaurante Universitário (RU) que oferece 03 refeições diárias (desjejum, 
almoço e jantar):

• O valor das refeições para estudantes regularmente matriculados na UFSM é de R$2,50 (dois 
reais e cinquenta centavos);

• Estudantes, cujo intercâmbio prevê auxílio-alimentação (AUGM, UATx, etc), não pagam para 
realizar as refeições no RU;

Para acessar o restaurante, o estudante deve solicitar a carteirinha do RU no Portal do Aluno.

Mais informações sobre a confecção da carteirinha em: http://ru.ufsm.br/carteira-ru

NA UFSM



Estudantes universitários pagam 50% do valor da passagem de ônibus (transporte coletivo mu-
nicipal). Para isso, devem providenciar um cartão de estudante junto à ATU (Associação dos Trans-
portadores Urbanos de Passageiros de Santa Maria), assim que tiver o número de matrícula na 
UFSM.

Mais informações em: http://www.atu.com.br/

Transporte na UFSM

NA UFSM



NA UFSM

É uma forma de integração entre estudantes estrangeiros e comunidade acadêmica.

Conversação: Os alunos estrangeiros, que desejarem, podem oferecer oficinas de conversação 
para ensinar o idioma de seu país e praticar a língua portuguesa com os demais participantes;

Cultura: Os alunos estrangeiros, que desejarem, podem trazer roupas, lenços, bandeiras e outros 
objetos que representem a cultura e a tradição de seu país para apresentar na UFSM;

Artes internacionais: Os alunos estrangeiros, que desejarem, podem realizar apresentações 
artísticas que representem a cultura de seu país.

Estamos à disposição para ajudá-lo no que for necessário.
Nos empenhamos para que todos desfrutem da melhor experiência possível.

Clube Internacional na UFSM



IMPORTANTE



O padrão brasileiro de plugues e tomadas mudou recentemente, por isso, em apartamentos an-
tigos é possível encontrar 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.

Plugues e Voltagem

IMPORTANTE

Plugues

Voltagem

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



Esse recurso tecnológico propicia aos estudantes e servidores da instituição o acesso a fun-
cionalidades 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. O aplicativo está disponível 
no Play Store para instalação.

Para baixar o app clique AQUI.

Aplicativo da UFSM

IMPORTANTE

https://play.google.com/store/apps/details?id=br.ufsm.cpd.ufsmdigital&hl=pt_BR


AO FINAL DO INTERCÂMBIO



AO FINAL

Quando seu período de intercâmbio finalizar, a SAI encaminhará, 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, lembre-se de devolver quaisquer 
livros retirados no período do intercâmbio.

Mais uma vez, desejamos uma ótima estada durante seu período de estudos na UFSM!



EMERGÊNCIA



Telefones úteis

EMERGÊNCIA

POLÍCIA
Polícia – 190
Delegacia de Mulheres – (+55 55) 3217-4485
Polícia Federal - 194 ou (+55 55) 3218-9000

ACIDENTE
Pronto Socorro – (+55 55) 3221-2714
Bombeiros - 193 ou (+55 55) 3221-2121
Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM) 
- (+55 55) 3220-8500

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

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

OUTROS
Departamento de estrangeiro – (+55 55) 3222-
8066 
Correios - 159 ou (+55 55) 3222-2925
Companhia de Luz (RGE) - 0800-511010
Corsan -  195 ou (+55 55) 3222-4122
Estação Rodoviária de Santa Maria – (+55 55) 
3222-4747 ou 3225 1183 (Posto Camobi)



REDES SOCIAIS



@sai.ufsm

@sai_ufsm

Nos siga em:

REDES SOCIAIS

https://pt-br.facebook.com/sai.ufsm/
https://www.instagram.com/sai_ufsm/


Universidade Federal de Santa Maria
Secretaria de Apoio Internacional (SAI)

Av. Roraima, 100
CEP 97105-900
Cidade Universitária
Prédio 47, Reitoria, 7° andar - sala 739
Telefone: +55 55 3220-8774
E-mail: sai@ufsm.br
www.ufsm.br/sai

SAI
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