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SECRETARIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS - RELINTER 
Perfil da Universidade – 2016 

 
 

Informações gerais 

Nome da 

Universidade 
UFRGS – Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

Número de 

estudantes 
40.000 

Website da 

universidade 
www.ufrgs.br/ 

Website da 

Secretaria 
www.ufrgs.br/relinter 

Endereço da 

Secretaria de 

Relações 

Internacionais 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

Secretaria de Relações Internacionais 

Av. Paulo Gama, 110 – Anexo 1 da Reitoria – andar térreo 

Porto Alegre / RS – Brasil - CEP: 90040-060 

Tel: +55 51 3308 4568 / FAX: +55 51 3308 3973 

 

Contatos 

 

  

Secretário de Relações Internacionais 

Nicolas Maillard 

nicolas.maillard@relinter.ufrgs.br 

 

Diretora do Departamento de mobilidade 

Emilse Martini 

emilse.martini@relinter.ufrgs.br 

 

Estudantes internacionais 

Anelise Linera Lutt 

Vanessa Daitx 

incoming@relinter.ufrgs.br  

 

Estudantes da UFRGS 

Fabiano Aguiar (AUGM, MARCA e outros programas América Latina) 

Fernanda Cardozo (Acordos Bilaterais de mobilidade) 

Paloma Dias Silveira (Ciência sem Fronteiras e Erasmus +) 

mobilidade_out@relinter.ufrgs.br  
 
Convênios e Projetos 

Lizângela Guerra 

lizangela@relinter.ufrgs.br  
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Mobilidade Internacional  

Prazos para envio 

de candidaturas 

1º semestre – 5 de novembro 

2º semestre – 5 de abril  

Ano completo: 5/11 (de março a dezembro) e 5/04 (de agosto a julho) 

Procedimentos e 

documentação 

necessária 

O coordenador de mobilidade deve enviar por e-mail as nominações e a 

documentação exigida em um único arquivo PDF (por candidato), 

apresentando a candidatura de seus alunos:  

- Formulário de candidatura UFRGS (disponível em 

http://paginas.ufrgs.br/relinter/portugues/menugeral/estudante-

internacional/como-estudar-na-ufrgs)  

- Histórico escolar original e versão em português 

- Cópia do passaporte 

- Descrição das disciplinas cursadas na universidade de origem em português.  

Faculdades que 

abrem vagas para 

estudantes 

candidatos a 

mobilidade 

 

As vagas para intercâmbio de alunos de graduação estão descritas nos 

acordos e convênios disponíveis em:  

http://www.ufrgs.br/relinter/portugues/menugeral/acordos-de-

cooperacao/acordos-de-cooperacao. Estudantes interessados em estudar na 

UFRGS como free movers devem consultar a lista de cursos disponíveis no link  

http://www.ufrgs.br/ufrgs/ensino/graduacao/cursos e enviar sua candidatura 

de acordo com os mesmos procedimentos descritos acima. No entanto, não há 

garantia de aceitação. 

 

Os pré-requisitos para candidatura em Mestrado e Doutorado não são os 

mesmos em todos os cursos da UFRGS. Visite o site 

http://www.ufrgs.br/ufrgs/ensino/pos-graduacao/mestrado (para Mestrado) ou 

http://www.ufrgs.br/ufrgs/ensino/pos-graduacao/doutorado (para Doutorado) 

e contate diretamente o Programa de Pós-Graduação para verificar quais são 

as condições para admissão e procedimentos de candidatura.  

Competência 

linguística 

Nível intermediário de português é fortemente recomendado (para 

compreender e escrever), visto que os cursos na UFRGS são ministrados em 

português.  

Taxas que estudante 

deverá pagar 

Existem algumas taxas (como a taxa da Polícia Federal para regularização do 

visto de estudante), mas não há taxas acadêmicas, visto que a UFRGS é uma 

universidade pública e gratuita.  

 

Informação sobre taxas: 

http://paginas.ufrgs.br/relinter/portugues/menugeral/estudante-

internacional/informacoes-uteis/apos-a-chegada 

Número de vagas 

para os estudantes 

 

Por favor, verifique o Acordo específico de mobilidade. Se o número de vagas 

não é mencionado, entre em contato: incoming@relinter.ufrgs.br 

 

Informações práticas 

Calendário 

Acadêmico 

O primeiro semestre na UFRGS geralmente inicia na primeira semana de março 

e encerra na metade de julho. O segundo semestre geralmente inicia na 

primeira semana de agosto e encerra na metade de dezembro.  
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Seguro saúde 

É necessário contratar seguro de vida e saúde privado para obter um visto de 

estudante. Contate o consulado brasileiro para mais informações sobre a 

cobertura exigida.  

 

Informações: http://www.ufrgs.br/relinter/portugues/menugeral/estudante-

internacional/informacoes-uteis/saude 

Curso de português 

A UFRGS oferece um curso de português para estrangeiros com baixo custo. As 

candidaturas de estudantes interessados são recebidas pelo Instituto de Letras. 

Para maiores informações sobre o curso de português, contate o programa 

pelo e-mail ileppe@ufrgs.br ou telefone +55 51 3308 6690. 

Acomodação 

A UFRGS não dispõe de casa de estudante para alunos Internacionais, mas a 

RELINTER oferece um guia na busca de acomodação. Peça uma lista com 

opções de moradia para incoming@relinter.ufrgs.br. A RELINTER também 

oferece uma base de dados com famílias e estudantes da UFRGS cadastrados 

para receber estudantes estrangeiros.   

Custo de vida 

estimado (por mês) 

Taxas acadêmicas – não há 

Acomodação – R$ 500,00 – R$ 800,00 

Alimentação – R$ 500,00 

Livros/Material para aula – R$ 80,00 

Transporte local – R$ 140,00 

Outras despesas – R$ 300,00 – R$ 500,00 

 

Total – R$ 1500,00 – R$ 2000,00  aproximadamente  

Outros comentários 

(acesso a biblioteca 

e outras facilidades) 

 

Todos os estudantes da UFRGS, incluindo estudantes Internacionais, têm acesso 

gratuito a qualquer biblioteca da UFRGS e podem almoçar e jantar em 

qualquer restaurante universitário por apenas R$ 1,30.  
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