
 
ORIENTAÇÕES PARA ESTRANGEIROS (ANTES DA CHEGADA) 

 
Visto de Estudo / Intercâmbio Acadêmico 

 
Para estudar em instituição de ensino brasileria é obrigatória a apresentação do Visto de 

Estudos. Sem o visto de estudos a UNISC não poderá aceitar o aluno nem matriculá-lo. Para isso, 
acesse o site da embaixada do Brasil no seu país e verifique que documentos são necessários para 
obtenção do visto ou se há outra disposição sobre. Informações disponíveis no link: 
http://www.itamaraty.gov.br/.  

 
Assistência Médica 
 

No Brasil há a oferta do Sistema Único de Saúde, inclusive para estrangeiros, mas, que abriga 
atendimetno médico com determinadas deficiências. Assim, todos os estudantes estrangeiros estão 
obrigados a apresentar na UNISC um documento que comprove a Assistência Médica para todo o 
período de estudos e com garantira de cobertura à repatriação. Uma cópia do documento de 
comprovação deverá ser entregue na AAII na chegada à Universidade. 
 

Para Chegar a Santa Cruz do Sul (SCS)  
 

O aeroporto mais próximo de Santa Cruz do Sul é na capital do estado do Rio Grande do Sul, 
Porto Alegre (POA), o aeroporto Salgado Filho. Seguem orientações para sair do aeroporto e vir até 
Santa Cruz do Sul: 
*Aeroporto para rodoviária de POA: Mapa (http://goo.gl/maps/l4CUv) Valor do taxi do aeroporto até 
a rodoviária (http://j.mp/19ifyDe). 
*Rodoviária de POA para Rodoviária de Santa Cruz do Sul: Ônibus – Direto (preferencialmente ou 
Semi-direto – NÃO PEGAR COMUM) – Valor da passagem e horários de partida disponiveis no 
site: http://www.rodoviaria-poa.com.br/institucional/site/df_hora.htm (no English version). Trajeto 
http://goo.gl/maps/DKUlV. 
* Rodoviária de Santa Cruz do Sul para local de acomodação:  A AAII da UNISC se disponibiliza a 
buscar os intercambitas na Rodoviária de Santa Cruz do Sul e levá-lo até o local de acomodação. 
Para que isso ocorra, você deve informar a data de chegada em Santa Cruz do Sul via e-mail (para 
vblima@unisc.br; andremaurer@unisc.br e/ou cmueller@unisc.br) ou telefone (55-51-37177314 ou 
55-51-84605925).  Quando tiveres escolhido o horário do ônibus em Porto Alegre, pedimos que nos 
comunique para organizarmos sua recepção e lhe fornecer as demais informações sobre seu período 
de intercâmbio.  
Caso não avise a data e horário de chegada em SCS você terá até 48h para comparecer na Assessoria 
para Assuntos Internacionais e Interinstitucionais (AAII) na UNISC e se apresentar para início do 
intercâmbio.  

 
Acomodação 
 

Informamos que a universidade não possui acomodação própria. Assim todas as acomodações 
se dão fora da universidade e de forma particular em pensões, apartamentos individuais sem mobília, 
apartamentos para dividir com outras pessoas, quartos ou até casas. A AAII da UNISC, na medida do 



possível, tenta direcionar a vontade dos estudantes para encontrar acomodações conforme as 
solicitações. Para acessar a lista de acomodações disponíveis verificarem o link: 
http://www.unisc.br/portal/pt/mural-de-anuncios/cat2/imoveis.html.  
 
Para quem pretende encontrar local de moradia apenas quando chegar em  
Santa Cruz do Sul, recomendamos os links de alguns Hotéis para 
hospedagem nos primeiros dias na cidade: 
*http://www.hotelsantacruz.com.br  
*http://www.soderhotel.com.br/  
*http://tobaccoshotel.com.br/santacruz.html 
*http://www.charruahotel.com.br/contato.htm      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registro obrigatório para estrangeiros junto à Polícia Federal 
 

Informamos que no prazo máximo de 30 dias da sua entrada no Brasil você deverá 
encaminhar o Registro de Estrangeiros que terá o custo de R$188,81. A AAII da UNISC auxiliará no 
preenchimento do formulário deste registro e destacamos que o mesmo deverá ser feito junto à 
Polícia Federal de Santa Cruz do Sul com apresentação de cópia e via original do Passaporte, pedido 
de visto feito no país de origem, Cartão de Entrada no Brasil e duas fotos tamanho 3x4. A Polícia 
Federal possui uma sede em SCS no endereço Rua Coronel Oscar Rafael Jost, 2117. 
 
Documentos necessários para matrícula de estrangeiros na UNISC 
 

Para os intercâmbios que necessitam de matrícula na Instituição (intercâmbios de no mínimo 
um semestre) é necessário possuir os seguintes documentos e informações: 
*Cidade de origem; 
*Filiação; 
*CEP do endereço que está residindo em Santa Cruz do Sul; 
*Cópia do histórico com as disciplinas cursadas na instituição de origem no exterior;  
*Passaporte e Identidade do exterior originais; 
*CPF (Cadastro de Pessoa Física). A AAII auxiliará na confecção desde documento obrigatório no 
Brasil e com custo de aproximadamente R$6,00; 
*Duas fotos 3x4 coloridas e recentes; 
*Lista das disciplinas que irá cursar (verificar previamente vagas junto à AAII). 
 
Demais orientações  

 
Quando da sua chegada em Santa Cruz do Sul, a AAII da UNISC repassará orientações 

acadêmicas, da ofera de aulas de português, do transporte urbano do uso de aparelho celular e 
aspectos gerais para facilitar a adaptação intercultural.  


