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INTRODUÇÃO 
 
 
 

Esse Manual se destina aos estudantes estrangeiros que realizam intercâmbio no UniBrasil 

e tem como objetivo fornecer as orientações básicas para a sua permanência em nosso país e 

em nossa instituição. 

 

Pensando exatamente nessas informações que você estudante terá ao seu alcance, um 

resumo dos principais dados do Brasil, seus estados, climas e cultura, assim como, da instituição 

escolhida para fazer de seus estudos um diferencial acadêmico. 

 

Iremos apresentar a nossa instituição, o Centro Universitário Autônomo do Brasil – 

UniBrasil, situado em Curitiba no estado do Paraná, assim como: 

 

 Cursos 
 

 Editais 
 

 Setor de Coordenação de Cooperação Internacional e Institucional 
 

 Documentação obrigatória 
 

 Pensionatos e Casa de Estudante 
 

 Passe Escolar 
 

 

Entre outras informações julgadas relevantes no seu processo de investimento 

sóciocultural enquanto estiver aqui. 

 

Agradecemos por ter escolhido o Centro Universitário Autônomo do Brasil – UniBrasil 

como seu destino de estudos acadêmicos, e desejamos ótima estadia em nossa instituição e 

ao nosso acolhedor país, chamado Brasil. 
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BRASIL: estados – clima – cultura 
 
 
 

BRASIL 

Oficialmente República Federativa do Brasil, o Brasil é o maior país da América do Sul e da 

região  da  América  Latina,  sendo  o  quinto  maior  do  mundo  em  área  territorial  e  com  uma 

população de mais 201 milhões de habitantes (estimativa 2013 - IBGE). 

 

É o único país onde se fala majoritamente a língua portuguesa na América e o maior país 

lusófono do planeta, além de ser uma das nações mais multiculturais e etnicamente diversas, em 

decorrência da forte imigração oriunda de vários cantos do mundo. 

 

Delimitado com o oceano Atlântico a leste, o Brasil têm um litoral de 7,491km². É limitado a 

norte pela Venezuela, Guiana, Suriname e pelo departamento ultramarino francês da Guiana 

Francesa, noroeste pela Colômbia, a oeste pela Bolívia e Peru, a sudoeste pela Argentina e 

Paraguai e ao sul com o Uruguai. 

 

 
ESTADOS 

O Brasil é uma Federação constituída pela união indissolúvel de 26 estados-membros, um 

Distrito Federal e municípios. Os estados e municípios possuem natureza de pessoa jurídica de 

direito público, portanto, como qualquer pessoa em território nacional (cidadão), possuem direitos 

e deveres estabelecidos pela Constituição Brasileira de 1988. 

 

Abaixo segue lista de Estados e Capitais: 
 

 

ACRE Rio Branco 

ALAGOAS Maceió 
AMAPÁ Macapá 

AMAZONAS Manaus 

BAHIA Salvador 

CEARÁ Fortaleza 

DISTRITO FEDERAL Brasília 

ESPIRITO SANTO Vitória 

GOIÁS Goiânia 

MARANHÃO São Luis 

MATO GROSSO Cuiabá 

MATO GROSSO DO SUL Campo Grande 

MINAS GERAIS Belo Horizonte 

PARÁ Belém 

PARAIBA João Pessoa 

PARANÁ Curitiba 

PERNAMBUCO Recife 

PIAUI Teresina 

RIO DE JANEIRO Rio de Janeiro 

RIO GRANDE DO NORTE Natal 

RIO GRANDE DO SUL Porto Alegre 
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RONDÔNIA Porto Velho 

RORAIMA Boa Vista 

SANTA CATARINA Florianopolis 

SÃO PAULO São Paulo 

SERGIPE Aracaju 

TOCANTINS Palmas 

 

CLIMA 

O clima do Brasil dispõe de uma ampla variedade de condições em uma grande área 

e topografia variada, mas a maior parte do país é tropical. 

 

Segundo pesquisa do sistema climático de classificação Köppen-Geiger, o Brasil acolhe 

seis principais subtipos climáticos: 

 

 Equatorial 

 Tropical 

 Semiárido 

 Tropical de altitude 

 Temperado 

 Subtropical 
 

As  diferentes   condições   climáticas   produzem   ambientes   que   variam   de   florestas 

equatoriais no Norte e regiões semiáridas no Nordeste, florestas temperadas de coníferas no 

Sul e savanas tropicais no Brasil central. Muitas regiões têm microclimas totalmente 

diferentes, sendo que o Sul e parte do Sudeste possuem condições de clima temperado, com 

invernos frescos e temperatura média anual não superior à 18ºC, geadas de inverno são 

bastante comuns, com ocasional queda de neve nas áreas mais elevadas. 

 
CULTURA 

O núcleo é derivado da cultura portuguesa, por causa de seus fortes laços com o império 

colonial português. Entre outras influências portuguesas encontram-se o idioma, o catolicismo 

romano e estilos arquitetônicos coloniais. A cultura, contudo, foi também fortemente influenciada 

por tradições e culturas africanas, indígenas e europeias não-portuguesas. Alguns aspectos da 

cultura brasileira foram influenciadas pelas contribuições dos italianos, alemães e outros 

imigrantes europeus que chegaram em grande número às regiões Sul e Sudeste do Brasil. Os 

ameríndios influenciaram a língua e a culinária do país e os africanos influenciaram a língua, a 

culinária, a música, a dança e a religião. 

A arte brasileira tem sido desenvolvida, desde o século XVI, em diferentes estilos que 

variam do barroco (o estilo dominante no Brasil até o início do século XIX) ao romantismo, 

modernismo, expressionismo, cubismo, surrealismo e abstracionismo. 
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PARANÁ 
 

 
 

PARANÁ 

É uma das 27 unidades federativas do Brasil. Está localizado na região sul do país e é o 

único estado sulista que faz fronteira com estados de outras regiões: Mato Grosso do Sul (centro- 

oeste), São Paulo (sudeste), além de Santa Catarina (sul). Ademais, fronteiriza com a Argentina a 

sudoeste, o Paraguai a oeste e o oceano Atlântico a leste. Sua área é de 199.307,922 km², um 

pouco menor que a Romênia, país com formato semelhante. Curitiba é, ao mesmo tempo, a 

capital e município mais populoso do estado. O Paraná está dividido em 39 microrregiões e 10 

mesorregiões, subdivididos em 399 municípios. Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel, São 

José dos Pinhais, Foz do Iguaçu e Colombo são os outros municípios com população superior a 

duzentos mil habitantes. 

 

O estado é historicamente conhecido por sua grande quantidade de pinheirais espalhados 

pela porção sul planáltica, onde o clima é subtropical úmido, como nos estados de Santa Catarina 

e do Rio Grande do Sul enquanto o resto do Brasil é tropical. A espécie predominante na 

vegetação é a Araucária angustifólia. Os ramos dessa árvore aparecem na bandeira e no brasão, 

símbolos adotados em 1947. Atualmente, esse ecossistema encontra-se muito destruído devido à 

ocupação humana. 

 

O nome do estado é derivado do rio que delimita a fronteira oeste de seu território, onde 

ficava o salto de Sete Quedas (hoje submerso pela represa da Usina Hidrelétrica de Itaipu) na 

divisa com Mato Grosso do Sul, já na Região Centro-Oeste, e com o Paraguai. O rio Paraná 

nasce da confluência dos rios Paranaíba e Grande, quase no extremo oeste de Minas Gerais. 

 

 
CURITIBA 

É um município brasileiro, capital do estado do Paraná, localizada a 934 metros de altitude 

no primeiro planalto paranaense, a aproximadamente 110 quilômetros do Oceano Atlântico. É a 

oitava cidade mais populosa do Brasil e a maior do sul do país, com uma população de 1.851.215 

habitantes (IBGE 2010). Sua região metropolitana é formada por 26 municípios (IBGE 2010) e 

que possui 3 400 357 habitantes sobre uma área de 15 447 km², o que a torna a oitava região 

metropolitana mais populosa do Brasil , e a segunda maior da Região Sul, ficando somente atrás 

da Região Metropolitana de Porto Alegre. A capital do Paraná ao longo dos últimos anos tem se 

consolidado como a cidade mais rica do Sul do país e a 4ª em nível nacional. 
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Fundada em 1693, a partir de um pequeno povoado bandeirante, Curitiba se tornou uma 

importante parada comercial com a abertura da estrada tropeira entre Sorocaba e Viamão. Em 

1853 tornou-se a capital da recém-emancipada província do Paraná e desde então a cidade, 

conhecida pelas suas ruas largas, manteve um ritmo de crescimento urbano fortalecido pela 

chegada de uma grande quantidade de imigrantes europeus ao longo do século XIX, na maioria 

alemães, poloneses, ucranianos e italianos, que contribuíram para a diversidade cultural que 

permanece até hoje. 
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CENTRO UNIVERSITÁRIO AUTÔNOMO DO BRASIL - UniBrasil 
 
 

 
UniBrasil: HISTÓRICO 

 

 
 

O Centro Universitário Autônomo do Brasil - UniBrasil iniciou suas atividades no primeiro 

semestre de 2000, apenas com o curso de Direito, na então Faculdade de Ciências Sociais 

Aplicadas do Brasil. Desde o início esteve localizada no bairro do Tarumã, em Curitiba, em um 

terreno, que hoje conta com aproximadamente 82.000 m2, e área construída de 35.600 m2. 

 

Na metade do ano de 2003 transformou-se nas Faculdades Integradas do Brasil. E oferta 

hoje, os seguintes cursos: 

 

 Escola de Comunicação - Design, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Relações 
 

Públicas; 
 

 Escola de Direito - Direito; 
 

 Escola de Educação e Humanidades - licenciatura em Educação Física, Pedagogia e 
 

Serviço Social; 
 

 Escola  de  Engenharias  -  Engenharia  Civil,  Engenharia  Mecânica  e  Engenharia  da 
 

Produção; 
 

 Escola de Negócios  -  Administração,  Ciências  Contábeis,  Secretariado  Executivo  e 
 

Sistemas de Informação; 
 

 Escola  de  Saúde  -  Bacharelado  em  Educação  Física,  Biomedicina,  Enfermagem, 

Farmácia, Fisioterapia, Nutrição e Psicologia. 

 

Conta com aproximadamente 7.000 alunos entre graduação e nos cursos de pós- 

graduação lato sensu e stricto sensu, com um mestrado em Direito. Seu corpo docente é 

altamente qualificado, tendo 75% dos docentes títulos de mestre ou doutor. 

 

Recentemente, seu curso de graduação em Direito foi classificado entre os melhores do 

país e o melhor de Curitiba, entre as instituições privadas do Paraná, segundo relatório do Exame 

Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) de 2009 divulgado em 14/01/2011 pelo 

Ministério da Educação (MEC), no site do INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira),  www.inep.gov.br. 
 

 

O caminho até aqui trilhado, autoriza a decisão de ter como objetivo, a transformação das 

Faculdades Integradas do Brasil em Centro Universitário. Esse patamar permitirá desenvolver um 

planejamento que conduzirá à vocação intensa de uma instituição que assume o ideal do ensino 

associado à pesquisa (como princípio educativo) e à extensão. 

http://www.inep.gov.br/
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LOCALIZAÇÃO 

O UniBrasil está situado no Bairro do Tarumã, próxima de vários espaços esportivos, como 

o hipódromo do Tarumã, Estádio do Pinheirão e o Ginásio de Esportes do Tarumã e é de fácil 

acesso a partir do centro da cidade. 

 

Para chegar até o  UniBrasil o estudante pode pegar qualquer uma das linhas de ônibus 

abaixo: 

 

 Alto Tarumã (terminal Bairro Alto) 
 

 Capão da Imbuia/Parque Barigui 
 

 Curitiba/Piraquara 
 

 Curitiba/Piraquara DIRETO 
 

 Detran/Vicente Machado 
 

 Interbairros II 
 

 Inter II 
 

 Pinhais/Guadalupe (terminal de Pinhais e terminal do Guadalupe) 
 

 Sagrado Coração (terminal Bairro Alto) 
 

 Tarumã (terminal Bairro Alto) 
 

 

Caso o aluno queira, pode fazer conexão com algumas linhas de ônibus nos terminais com a 

finalidade de chegar até o UniBrasil como: 

 

Terminal do Cabral 
 

 

Inter II sentido HAUER, e descer no tubo DETRAN. 
 

 

Shopping Estação - Shopping Curitiba 
 

 

 Biarticulado Santa Cândida/Capão Raso sentido Capão Raso, descer no tubo Eufrásio 

Corrêa, fazer conexão com o biarticulado Pinhais/Rui Barbosa, descer no terminal Capão 

da Imbuia e pegar o ligeirinho INTER II ou INTERBAIRROS II. 

 

Terminal Bairro Alto 
 

 

 Alto Tarumã. 
 

 Tarumã. 
 

 Sagrado Coração (para em frente ao UNIBARSIL). 
 

 B.Alto/Sta.Felicidade (ligeirinho). 
 

 

Os itinerários podem ser obtidos pelo site  www.urbs.curitiba.pr.gov.br/horario-de-onibus 

http://www.urbs.curitiba.pr.gov.br/horario-de-onibus
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COOPERAÇÃO INTERNACIONAL 
 
 

 
COOPERAÇÃO INTERNACIONAL 

A Coordenação de Cooperação Institucional e Internacional (CCII) tem a função de 

coordenar a política de cooperação institucional e internacional do UniBrasil. 

 

A CCII auxilia tanto estudantes quanto docentes e gestores na busca de oportunidades de 

cooperação acadêmica, ampliando o relacionamento do UNIBRASIL com instituições de ensino e 

pesquisa,  empresas,  organismos  internacionais,  organizações  não  governamentais  e  outras. 

Essa política é viabilizada pela realização de acordos de cooperação e convênios. 

 

A Coordenação de Cooperação Institucional e Internacional - CCII - é uma instância 

administrativa subordinada à Direção Geral do UniBrasil. A CCII tem a missão de estabelecer e 

desenvolver a política de internacionalização e de relacionamento acadêmico do UniBrasil. Essa 

política se concretiza pelo estímulo à comunidade acadêmica - professores, alunos e funcionários 

- a utilizar a cooperação acadêmica na busca de seus objetivos de ensino, pesquisa e extensão. 
 

 

OBJETIVOS 
 

 
 

 Coordenar a política de cooperação interinstitucional e internacional do UniBrasil; 
 

 Promover a cooperação acadêmica para melhoria da qualidade do ensino, da pesquisa e 

da extensão; 

 Estimular a comunidade acadêmica a utilizar a cooperação interinstitucional e internacional 

para complementar e melhorar a formação universitária; 

 Assessorar a Direção Geral, a Direção Acadêmica, outras Diretorias e demais instâncias 

nos assuntos relativos ao relacionamento do UniBrasil com instituições acadêmicas do 

Brasil e do exterior; 

 Divulgar  oportunidades  no  exterior:  bolsas  de  estudos,  cursos,  estágios,  congressos, 

seminários, programas de cooperação internacional etc.; 

 Apoiar a realização de eventos internacionais no UniBrasil e a participação de docentes e 

alunos em atividades fora do país; 

 Realizar a recepção de estudantes e visitantes estrangeiros; 
 

 Consolidar uma cultura internacionalista no UniBrasil, como estratégia de crescimento 

institucional e de qualificação das atividades acadêmicas. 
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QUEM SOMOS 

Coordenador  da CCII: Professor Alexandre Godoy Dotta 
 

 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO 

Segundas e quartas feiras: 
 

 

Das 08h30 as 12h30m e das 16h às 19h30m 
 

 

Quintas-feiras: 
 

 

Das 08h30 as 12h30 
 

 

LOCALIZAÇÃO 

Bloco 1 – 1º Andar 

e-mail: inter@unibrasil.com.br 

Campus do UniBrasil 
 

 

Rua Konrad Adenauer, 442 CEP 82820-540 
 

 

Curitiba - PR - Brasil 

www.unibrasil.com.br 

mailto:inter@unibrasil.com.br
http://www.unibrasil.com.br/
http://www.unibrasil.com.br/
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CONVÊNIOS INTERNACIONAIS 
 

 
CONVÊNIOS IES INTERNACIONAIS 

 

 

Abaixo segue alguns convênios que o  UniBrasil têm  com as instituições de ensino 

superior internacional. 
 

Alemanha 

Universidade de Bayreuth 
 

Argentina 

Universidad de Congreso 
 

Cuba 
Universidad Carlos Rafael Rodriguez 

 
Espanha 

Universidade da Coruña 

Universidad Pablo de 

Olavide Universidad de 

Girona 

Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá 
 
Itália 

Universidade Livre Mediterrânea Jean Monnet 
 
Università degli Studi di Palermo 

 
Università del Salento 

 
México 

Universidad Contemporánea 
 
Universidad Autónoma de México 

 
Peru 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
 
Portugal 

Instituto Português de Administração de Marketing 
 
Instituto Politécnico de Leiria 

 
Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas Faculdade de Direito da 

Universidade de Lisboa Universidade de Coimbra 

Universidade da Beira Interior 

Polônia 

Universidade de Wroclaw 
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ORIENTAÇÕES PARA O ESTUDANTE ESTRANGEIRO 
 

 
 

ESTUDANTE ESTRANGEIRO 
 

 
 

Para sua permanência no país e na instituição é necessário os seguintes passos: 
 
Inscrição de estudantes estrangeiros no UniBrasil 

 Ficha de inscrição e pré-seleção de disciplinas 

 Seguro saúde 

 Transporte e moradia 

 Viver em Curitiba 
 
Antes da chegada no Brasil: 

 
Prazos de admissão para inscrição 

 10 de Dezembro (Para cursar o 1º semestre no Brasil) 

 10 de Junho (Para Cursar o 2º semestre no Brasil) 

 Providenciar o visto de estudante na Embaixada ou Consulado Brasileiro no seu país de 

origem; 

 Preencher a ficha de inscrição e Pré-seleção prévia das disciplinas a serem cursadas no 

UniBrasil (ver anexo 1). 
 
Enviar para a CCII por correio 

 Ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada pelo aluno e pela área internacional 

da sua universidade de origem; 

 Formulário de Seleção Prévia das disciplinas, devidamente preenchido e assinado pelo 

coordenador e área internacional da UNIVERSIDADE de origem; 

 1 foto 3x4; 

 Cópia do comprovante de seguro saúde com cobertura internacional. 
 
Comunicar a chegada no Brasil 

Ao chegar no Brasil dirigir-se à CCII: 

Campus do UniBrasil 

Telefone: 55 41 3361 4221 
 
Rua Konrad Adenauer, 442 - Bloco 1, 1º andar 

 
CEP 82820-540 - Curitiba – Paraná 

 
 
 
 

Apresentar a documentação na CCII 

 Documento de identidade nacional e passaporte; 

 Histórico escolar da instituição de origem; 

 Declaração do nível de conhecimento da língua portuguesa; 

 Cópia do visto de estudante; 

 Cópia do seguro saúde; 
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 Documentos de formalização da estada no Brasil obtida na Polícia Federal. 
 
Realizar matrícula no UniBrasil 

 Secretário Geral: Sr. Antônio Perbiche 

 Telefone: 5541 33614263 

 Importante: O aluno terá 30 dias, a partir da data de chegada, para apresentar-se na 

Policia Federal e receber o Registro Nacional de Estrangeiro (RNE). A CCII dará as 

instruções para sua obtenção. 
 

Seguro Saúde 

É obrigatória a obtenção de seguro saúde para a realização do Intercâmbio no UniBrasil. O 
 

seguro deve ser feito no país de origem, com cobertura internacional. 
 

 

Moradia 

O UniBrasil não possui residência universitária. Assim, os intercambistas devem procurar seu 

próprio alojamento, seja dividindo com outros estudantes, alugando casa ou apartamento ou até 

mesmo permanecer em hotel. A CCII orientará sobre as possibilidades mediante solicitação. 

 

O local mais próximo e bem servido de pensionatos e alojamentos para estudantes fica próximo 

da Reitoria da Universidade Federal (fica entre o UniBrasil e o centro da cidade). Como exemplo, 

citamos dois pensionatos conhecidos: 
 

Residencial Vanessa 
Tel.: (41) 3264-4093 
Rua Benjamin Constant, 438 

Centro - Curitiba - PR - CEP: 80060-020 

Fast Flat Pensionato 
Rua Riachuelo, 374 – Centro 
(41) 3023.5697 | fast.flat@gmail.com 
www.fastflat.weebly.com 

 
 
 
 

Nos links a seguir, pode ser encontrados pensionatos e quartos para alugar 
 

 

http://clubeuniversitario.net/guia-universitario/guia-de-pensionatos-e-pensoes/#more-2917 
 

 

http://www.moracomigo.com.br 
 

 

http://www.easyquarto.com.br/parana/curitiba-companheiros-de-quarto 
 

 

http://www.dividir-apartamentos.com.br/dividir-apartamento/Curitiba-809522.aspx 

mailto:fast.flat@gmail.com
mailto:fast.flat@gmail.com
http://www.fastflat.weebly.com/
http://clubeuniversitario.net/guia-universitario/guia-de-pensionatos-e-pensoes/#more-2917
http://www.moracomigo.com.br/
http://www.easyquarto.com.br/parana/curitiba-companheiros-de-quarto
http://www.dividir-apartamentos.com.br/dividir-apartamento/Curitiba-809522.aspx
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DOCUMENTAÇÃO DO ESTUDANTE ESTRANGEIRO 
 

 

DOCUMENTAÇÃO PARA PERMANÊNCIA TEMPORÁRIA DE ESTRANGEIROS 
 

 
 

A obtenção do seu documento de permanência temporária de estrangeiros, indispensável 

para sua permanência prolongada no Brasil, começa no seu país de origem, onde você deve ter 

obtido um Visto de Estudante 

 

Ao chegar ao Brasil seu passaporte deve ter, no mínimo, 1 ano de validade. 
 

 

RNE - Registro Nacional de Estrangeiros 

O documento de permanência temporária de estrangeiros no Brasil chama-se: Registro 

Nacional de Estrangeiros Somente com este número você poderá abrir conta em banco, comprar 

passe escolar, ou realizar qualquer outra atividade que necessite de uma confirmação da sua 

permanência prolongada no Brasil. 

 

Para conseguir a sua carteira com o RNE, após obter o Visto de Estudante do Tipo 4 em 

seu país de origem e ter se apresentado pessoalmente na CCII para obter o seu Atestado de 

Matrícula você deve seguir o seguinte roteiro: 

 

1)  Entrar no site da Polícia Federal e preencher a Guia de Recolhimento da União - GRU em: 
 

https://servicos.dpf.gov.br/gru/gru?nac=1&rec=2 
 

2)  Preencha seus dados pessoais: Nome completo, endereço no Brasil (pode ser o da CCII), 

bairro, cidade, país, e-mail, nome da mãe e nome do pai. 

3)  No campo “Unidade Arrecadadora”, selecionar “PR (018-3) SUPERINTENDÊNCIA 
 

REGIONAL NOESTADO DO PARANÁ”. 
 

4)  No campo “Código da Receita STN” selecionar “140082 – Registro de Estrangeiro”. 
 

5)  Depois clique em “Gerar Guia” e imprima. 
 

 
 
 
 

A) Depois  você  deve  preencher  outra  vez  a  mesma  GRU  do  item  1  com  as  seguintes 

modificações: 

B) No campo “Código da Receita” selecionar “140120 - Carteira de Estrangeiro de 1ª via”. 
 

C) Depois clique em “Gerar Guia” e imprima esta outra guia. 
 

D) Pague as duas guias em qualquer agência de qualquer banco (fique atento ao prazo de 

pagamento). Você pode utilizar a agencia Santander do campus da UniBrasil, se quiser. 

 
 
 
 
E) (item 9 – ver Guia de Recolhimento da União) 

https://servicos.dpf.gov.br/gru/gru?nac=1&amp;rec=2
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E.1.  3.1. 140082 – Registro de Estrangeiro – R$64,58 
 

E.2.  3.2. 140120 – Carteira de Estrangeiro 1º Via – R$124,23 
 

E.3.  4. Com as duas guias da Polícia Federal pagas, você deve ir ao endereço: 

Superintendência da Polícia Federal 

Rua Profa. Sandália Manzon, 210 
 

 

Bairro Santa Cândida, Curitiba 
 

 

E.4.  4.1. Neste local, você deve apresentar os seguintes documentos: 
 

 Requerimento do DPF preenchido (somente na área em vermelho, assinado apenas no 

verso) que você deve retirar na própria Polícia Federal; 

 2 fotos 3X4 recentes, coloridas, de frente, com fundo branco, sem data; 
 

 Passaporte (ou salvo-conduto) válido 
 

 Pedido de visto consular original (visa application form) obtido em seu país de origem. Não 

pode ser cópia. 

E.5. 4.2. Após ter seus documentos conferidos, esperar alguns minutos e tirar impressões 

digitais, você receberá um canhoto que servirá como comprovante da sua situação legal 

no país. O RNE oficial pode demorar algumas semanas para ficar pronto, mas enquanto 

isso você pode tranquilamente utilizar o canhoto citado. 

 

 
 
 

CPF - Cadastro de Pessoa Física 

O CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) é um documento expedido pela Secretaria da 

Receita Federal do Brasil e é bastante usado nas transações comerciais (abertura de conta em 

banco, compra de telefone, contratos diversos). Ele não é obrigatório para sua permanência no 

Brasil, mas será muito útil, em especial para quem for ficar no Brasil por mais de 6 meses. 

 

Abaixo seguem as instruções de como requisitá-lo: 
 

 

1. Vá até uma agência do Banco do Brasil ou dos Correios com uma cópia autenticada ou 

a original do seu RNE, ou documento de identidade emitido em seu país de origem ou expedido 

pela embaixada do seu país. 

 

2. Solicite o formulário para inscrição no CPF e pague a taxa de R$5,50 
 

 

3.  Aguarde  uma  correspondência  convocando-o  a  comparecer  a  uma  agência  da 
 

Secretaria da Receita Federal para concluir o cadastro. 
 

 

Veja em: http://www.receita.fazenda.gov.br/GuiaContribuinte/cpfcomplemento.htm 

http://www.receita.fazenda.gov.br/GuiaContribuinte/cpfcomplemento.htm
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Vale Transporte de Estudante – VT 

Sobre o vale transporte de estudante, o cadastramento é feito na URBS (Urbanização de 
 

Curitiba), que fica na Rodoferroviária. Av. Pres. Affonso Camargo, 330-Jardim Botânico. 
 

O atendimento é de segunda à sexta-feira, das 8h30 às 17h. Telefone: 3320 3037. Ela também 

pode ser requerida pelo site: http://www.urbs.curitiba.pr.gov.br/PORTAL/passe_escolar/index.php 
 

 

O pedido para inscrição no cadastramento é feito mediante o preenchimento de formulário 

fornecido pela Urbs, subscrito pelo aluno com idade superior a 18 anos ou pelo representante 

legal de aluno com idade inferior à oficial. 

 

O cadastro é analisado pela Urbs e, aprovado permite a compra de créditos no valor de 
 

50% da tarifa vigente, na Urbs, na proporção de 50 créditos para um mês, ou cem créditos para 

dois meses, contados da data da última aquisição. Para ter direito ao passe escolar, o aluno deve 

morar a mais de dez quadras ou equivalente a cerca de 1.200 metros da escola. 

 

 
 
 

Carteira de estudante 

No Brasil o estudante tem o direito de obter 50% de desconto no ingresso (convite ou 

ticket), de eventos culturais e esportivos em todas as cidades do Brasil. Esse benefício é 

concedido aos estudantes que portarem a carteira de estudante, acompanhada do documento de 

identidade (RNE). 

 

No UNIBRASIL, desde que o estudante esteja regularmente matriculado, com um numero 

de registro, a carteira é concedida automaticamente. Ela fica à disposição dos estudantes na 

Central de Atendimento, Bloco 1, térreo., telefone 3361 4272.. 

 

Exemplos de eventos em que o estudante paga meia-entrada: Cinema, Show com cantor 

ou  banda,  peça  teatral,  show de  companhia  de  dança,  exposição,  rodeio,  circo,  parque  de 

diversão (no ingresso), museu, festa folclórica e eventos esportivos em geral. 

 
 
 
 

Câmbio e Bancos 

A moeda corrente no Brasil é o Real (R$). Existem notas em papel de 2 (azul), 5 (púrpura), 
 

10 (rosa), 20 (amarelo) ,50 (laranja) e 100 reais (azul), esta última menos comum e difícil de ser 

aceita, moedas de 1, 5, 10, 25 e 50 centavos de real e a moeda de 1 real. Atualmente, R$1,00 (1 

http://www.urbs.curitiba.pr.gov.br/PORTAL/passe_escolar/index.php
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real) é trocado por cerca de US$0,45 e por €$0,32 ($ de abril de 2014). Para obter a cotação do 

dia e converter Reais em Dólar ou Euros acesse: 

 

http://www4.bcb.gov.br/pec/conversao/conversao.asp 
 

 

O sistema bancário brasileiro é fácil de ser utilizado. Vários bancos têm agências ou 

parceiros no exterior, facilitando algumas transações para estrangeiros, como o Banco do Brasil, 

o Santander, HSBC, Santander, entre outros. As taxas de serviços podem variar de banco para 

banco, por isso pesquise antes de trocar seu dinheiro ou abrir uma conta. Em Curitiba, a maioria 

dos estabelecimentos comerciais aceita Cartão de Crédito Visa e MasterCard. Cartões como 

American Express, Diners, e outros possuem uma aceitação menor. Por isso, antes de efetuar 

sua compra, certifique-se quais cartões são aceitos. 

 

No Brasil, para qualquer pessoa abrir uma conta comum em um banco, entre outros 

documentos, é necessário apresentar um comprovante que prove que você trabalha, tem renda, 

este comprovante é chamado de “holerite”. 

 

Entretanto,  é  possível  abrir  uma  conta  sem  este  comprovante,  é  a  chamada  Conta 
 

Universitária. No campus do UNIBRASIL, o Banco Santander oferece essa conta. 
 

 
 
 
 

Telefone celular 

Um telefone com um chip (cartão SIM) pré pago é a solução mais conveniente e mais 

econômica para comunicar-se enquanto estiver no Brasil. As maiores companhias de telefone 

celular  são:  Vivo  (Telefônica/Portugal  Telecom),  Claro  (América  Movil),  TIM  (Telecom  Italia 

Mobile)   e   Oi   (Brasil   Telecom).   Como   a   competição   entre   as   companhias   é   grande, 

freqüentemente são apresentadas promoções. Assim, é bom comparar todas as ofertas antes de 

comprar o chip. Para comprar o chip é preciso apresentar o CPF ou um documento de identidade. 

 
 
 
 

Informações sobre a cidade de Curitiba, cultura, diversão, lazer 
 
 
 
www.guiacuritiba.com.br 

 

 

www.curitibainterativa.com.br 
 

 

www.curitiba.pr.gov.br 
 

 

www.descubracuritiba.com.br 

http://www4.bcb.gov.br/pec/conversao/conversao.asp
http://www.guiacuritiba.com.br/
http://www.curitibainterativa.com.br/
http://www.curitiba.pr.gov.br/
http://www.descubracuritiba.com.br/

