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Brasil
A República Federati va do Brasil é o quinto maior e 

mais populoso país do mundo. 

É o único país das Américas que tem o Português 
como língua ofi cial.

O Brasil é dividido em cinco regiões (Norte, 
Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste) e 26 estados, 
além do Distrito Federal, onde Brasília, a capital 
nacional, está localizada.

Cultura brasileira
Colonizado pela coroa portuguesa há mais de 500 

anos, o Brasil é infl uenciado também pelas imigrações 
europeia, sul-americana e africana.

As regiões Norte e Centro-Oeste possuem fortes 
característi cas indígenas. Já no Nordeste a cultura 
africana é muito marcante. Na região Sudeste há uma 
mistura surgida com a imigração africana, italiana 
e japonesa. Mais ao Sul, os estados possuem forte 
infl uência das imigrações alemã e italiana.
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Código de área:  +55

População: 198.7 milhões  

Moeda do país: Real (R$) 

Governo: Presidencialismo, República Federati va
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Rio Grande do Sul
O Rio Grande do Sul (RS) é o estado mais ao sul 

do Brasil. Suas fronteiras são com o estado de Santa 
Catarina (Norte), com o Oceano Atlânti co (Leste) e 
com os países Uruguai (Sul) e Argenti na (Oeste). Porto 
Alegre é, além da maior cidade, a capital do estado.

Cultura gaúcha
Quem nasce ou mora no Rio Grande do Sul é 

chamado de gaúcho. Ao conhecer o estado e os 
costumes do seu povo, percebe-se muito bem a 
diferença na culinária, nos costumes e no esti lo de 
vida em relação a outras regiões do Brasil.

Expressões que você vai ouvir:

Bah: é a expressão mais tí pica dos gaúchos, podendo 
ser ouvida em várias frases. Dependendo de sua 
entonação, pode expressar diversos senti mentos: 
alegria, tristeza, surpresa, raiva.

Tchê: expressão de surpresa, também usado para 
chamar outra pessoa.

Guri/Guria: jovem, garoto e garota.

Pila: dinheiro, real.

Brasil

Rio Grande
do Sul Porto

Alegre

Univates

Variações de temperatura:

Verão: 21 de dezembro  –  21 de março
entre 25 °C e 40 °C
Outono: 21 de março  –  21 de junho
entre 10 °C e 25 °C
Inverno: 21 de junho – 23 de setembro
entre 0 °C e 20 °C
Primavera: 23 de setembro – 21 de dezembro 
entre 15 °C e 30 °C

Chimarrão

É uma bebida tí pica do RS, composta por cuia, bomba, erva-mate 
moída e água quente. O chimarrão tradicionalmente é consumido 
de forma comparti lhada.
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Lajeado
O município de Lajeado situa-se na região Centro-

Leste do Estado do Rio Grande do Sul. Está inserido 
na região geográfi ca do Vale do Taquari, que 
abrange, além dele, outros 35 municípios. Uma das 
característi cas da cidade é a existência do rio Taquari, 
que separa Lajeado da cidade vizinha, Estrela. 

O tamanho de sua área geográfi ca é restrito, 
contendo cerca de 90 Km². A cidade faz fronteira com  
Arroio do Meio e Marques de Souza (Norte), Santa 
Clara do Sul e Cruzeiro do Sul (Sul), Estrela (Leste) e 
Forqueti nha e Santa Clara do Sul (Oeste). Lajeado 
conta atualmente com 71.481 habitantes, sendo a 
população rural de 265 pessoas e a população urbana 
de 71.216 pessoas.

Univates
O Centro Universitário UNIVATES é uma insti tuição 

de ensino superior privada, sem fi ns lucrati vos, 
de caráter comunitário, sempre trabalhando para 
oferecer o melhor para a sua comunidade e região. 
Com cerca de 80 mil m² de área construída e 13 mil 
alunos dentre todos os níveis de ensino, a Univates visa 
a formar cidadãos conscientes de seus compromissos 
com a comunidade e o mundo em que vivem, nunca 
esquecendo do engajamento com o desenvolvimento 
econômico e a geração de bem -estar social para os 
habitantes do Vale do Taquari.
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Distâncias de Lajeado

Custo de vida em Lajeado

Leite (1 litro) 

Produto

Pão (1 kg)

Carne (1 kg)

2,60

8,00

15,00

R$

Água (1,5 litro)

Produto

Arroz (1 kg)

Feijão (1 kg) 

2,30

3,80

7,00

R$

Coca-cola (2 litros)

Produto

Café (50g)

Ônibus urbano

6,00

3,00

3,40

R$

04 Guia do Estudante Intercambista



Documentos para postulação
Os alunos interessados em parti cipar de intercâmbio 

na Univates devem contatar diretamente o Gabinete 
de Relações Internacionais de sua insti tuição de 
origem, a fi m de verifi car a documentação necessária. 

Documentos para emissão de visto
A documentação requerida para emissão de visto 

pode ser consultada no site Portal Consular.

Chegada ao aeroporto
Ao chegar no aeroporto Salgado Filho, na cidade 

de Porto Alegre, o aluno deve tomar um ônibus até 
a cidade de Lajeado, ou procurar pelo motorista 
da Univates que irá levá-lo ao desti no. A oferta 
de motorista é feita única e exclusivamente para 
alunos de insti tuições com as quais a Univates possui 
convênio que prevê esse benefí cio.

Motorista da Univates
Ao chegar(em) no aeroporto, haverá um motorista 

da Univates esperando o(s) estudante(s) no portão 
de desembarque segurando um cartaz com o nome 
do(s) aluno(s), para fácil identi fi cação. O motorista 
levá-lo(s)-á até o apartamento reservado para os 
estudantes estrangeiros – e, neste caso, entregar-
lhe(s)-á as chaves – ou até o escritório da Assessoria 
para Assuntos Interinsti tucionais e Internacionais – 
AAII  da Univates, na sala 526 do Prédio 9, dependendo 
do horário da chegada. 

Ônibus para Lajeado
Ao chegar no aeroporto, o aluno deve procurar por 

um táxi e ir até a rodoviária de Porto Alegre. Lá deve 
solicitar uma passagem em ônibus semidireto ou 
executi vo para a cidade de Lajeado. 

Os horários de ônibus podem ser conferidos no site 
da Rodoviária de Porto Alegre, selecionando Lajeado 
como desti no. Ao chegar na rodoviária de Lajeado, o 
aluno deve pegar outro táxi e se dirigir à Univates.

Chegada em Lajeado
Ao chegar em Lajeado, o aluno deve se dirigir o mais 

breve possível para a Univates e procurar o escritório 
da Assessoria para Assuntos Interinsti tucionais e 
Internacionais – AAII, na sala 526 do Prédio 9, onde 
serão dadas as boas-vindas, entregues as chaves do 
apartamento, repassadas informações adicionais e 
disponibilizada ajuda com qualquer questão.

Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira 
das 07h30min às 12h e das 13h às 18h.

* Quarta-feira: atendimento até as 22h30min.
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Residência
Uti lizada para hospedar alunos e professores 

estrangeiros, a residência da Univates tem capacidade 
para 32 pessoas. Além de totalmente arejados 
e amplos, todos os apartamentos encontram-
se completamente mobiliados, oferecendo todo 
o conforto necessário para que a estadia ocorra 
da melhor forma possível. Localizam-se em local 
privilegiado em frente à Insti tuição e próximos ao 
centro da cidade. (Ver mapa nas últi mas páginas)

É necessário apenas que o aluno traga consigo 
lençóis e toalhas.

O valor mensal do aluguel para alunos sem a bolsa-
auxílio moradia é de R$ 400,00.

Os quartos são comparti lhados entre duas ou 
quatro pessoas, dependendo do apartamento em 
que o aluno será alojado.

Os alunos podem permanecer na residência 
estudanti l apenas até o término do semestre leti vo. 
Após, devem deixá-la imediatamente.

É liberada a uti lização da residência somente a 
parti r da Semana de Recepção (datas indicadas no 
formulário de mobilidade). Caso o aluno chegue antes 
do indicado, deverá buscar por outro lugar, e arcar 
com as despesas geradas a parti r disto.

Os apartamentos contam com:

• Móveis;

• Eletrodomésti cos;

Distâncias
Supermercado (Imec)
Av.  Senador Alberto Pasqualini, 1760

Farmácia (São João) 
Av. Senador Alberto Pasqualini, 1315

Centro
Rua Júlio de Casti lhos 

Hospital  
Av. Benjamin Constant, 881

Rodoviária 
Av. Presidente Castelo Branco, 42

800 m

1,3 km

2,5 km

2,8 km

3,9 km

Bolsa-Auxílio
O valor da bolsa-auxílio para alimentação deve ser 

reti rado no setor Financeiro da Univates. O aluno 
receberá um cheque no valor total da bolsa, que deve 
ser trocado por dinheiro em qualquer agência bancária.

A oferta da bolsa-auxílio é única e exclusivamente 
para alunos de insti tuições com convênios que 
preveem esse benefí cio.

• Utensílios de cozinha;

• Wi-Fi gráti s;

• Serviço de limpeza dos locais comparti lhados; 

• Ar-condicionado quente e frio;

• Sacada;

• Interfone;

• Monitoramento 24 horas.
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Cadastro de Pessoa Física (CPF)
O Cadastro de Pessoa Física – CPF é o registro de 

todos os cidadãos na Receita Federal brasileira. Para 
estrangeiros, esse documento não é obrigatório, mas 
com ele é possível, por exemplo, abrir conta em bancos, 
fazer compras e uti lizar o sistema de saúde brasileiro.

A emissão do CPF é feita pelos Correios, mediante  
pagamento de uma taxa de R$ 7,00.

Registro na Polícia Federal
No prazo de até 30 dias após a entrada no Brasil, 

o aluno deve fazer seu registro como estrangeiro e  
encaminhar requerimento da emissão da Cédula de 
Identi dade de Estrangeiro na Polícia Federal. Para isso, 
ele deve se encaminhar até o escritório da AAII com 
seu passaporte e formulário de visto. Após o cadastro 
no site da Polícia Federal, o aluno deve pagar as duas 
taxas de emissão do documento e ir até a Delegacia de 
Santa Cruz do Sul, em horário previamente agendado, 

munido dos seguintes documentos:

• Passaporte original e cópia de todas as páginas 
uti lizadas;

• Duas fotos 3x4;

• Cartão de Entrada original e cópia;

• Formulário de visto original;

• Comprovante de pagamento das taxas; 

• Formulário de solicitação de registro.

Os horários de ônibus até a cidade de Santa Cruz do 
Sul podem ser verifi cados no site 
www.rodoviarialajeado.com.br.

Sistema Único de Saúde (SUS)
O SUS é o sistema de saúde brasileiro. Com ele, toda 

a população tem acesso à saúde universal e gratuita, 
em hospitais e postos de saúde.

Para poder uti lizar os benefí cios do SUS, o aluno deve 
portar seu CPF e se encaminhar ao posto de saúde 
mais próximo.

Padrinho Internacional
No intuito de promover a integração entre a 

comunidade universitária e os alunos estrangeiros, a 
Univates realiza o programa Padrinho Internacional. 
Para cada intercambista é designado ao menos um 
padrinho, visando à troca cultural e aprimoramento da 
língua portuguesa. Além disso, os afi lhados receberão 
orientações coti dianas e acadêmicas, a fi m de facilitar 
o processo de adaptação no Brasil e em nossa cidade.

Convênio com o Hospital Bruno Born
 Prestação de serviços médico-hospitalares aos 
alunos. Estão previstas taxas reduzidas na realização 
de consultas médicas, exames, cirurgias, consulta 
em caráter de urgência e emergência e chamado 
de especialista em caráter de urgência/emergência. 
O Hospital está localizado no centro da cidade de 
Lajeado.
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Disciplinas matriculadas
As disciplinas em que os alunos desejam se 

matricular devem ser encaminhadas à AAII por meio 
do Gabinete de Relações Internacionais da insti tuição 
de origem. Assim que recebida a relação, é realizada  
análise de possibilidade e disponibilidade. As 
alterações pretendidas devem ser solicitadas nesse 
momento ou, ainda, após a chegada a Lajeado.

Antes do início das aulas, é importante que o aluno 
se dirija à AAII para verifi car se  suas disciplinas estão 
confi rmadas e a sala em que elas irão ocorrer. 

Trocas, cancelamentos e matrícula em disciplinas 
adicionais devem ser solicitadas à AAII, em um prazo 
de até duas semanas após o início das aulas.

Informações acadêmicas
Sistema de avaliação
Considera-se aprovado o aluno que alcançar média 

fi nal igual ou superior a 6,0 na disciplina.

Cuidado com as faltas!
É obrigatório ter no mínimo 75% de presença nas 

aulas para não ser reprovado. 

Por exemplo: em uma disciplina de 60 horas-aula, o 
aluno pode ter até 4 faltas e meia.

Disciplinas em inglês
A Univates oferece a todos os alunos disciplinas 

ministradas em Língua Inglesa, em todas as áreas de 
conhecimento. Elas são ofertadas semestralmente 
e contam com professores capacitados, a fi m de 
proporcionar aulas agradáveis e compreensíveis.

Português para Estrangeiros

Todos os alunos estrangeiros da Univates recebem, 
de forma gratuita, aulas de português. O curso de 30 
horas-aula tem o intuito de oferecer aos estudantes 
uma introdução à Língua Portuguesa e à cultura 
brasileira, a fi m de prepará-los para o novo ambiente 
no qual estão inseridos.

Calendário acadêmico 2017
09/02  Início das aulas do Curso de Medicina (2017/A)
16/02  Início das aulas do primeiro semestre (2017/A)
25/03  Feriado nacional (Sexta-Feira Santa)
26/03  Feriado interno (Sábado de Aleluia)
27/03  Feriado nacional (Páscoa)
21/04  Feriado nacional (Tiradentes)
1º/05  Feriado nacional (Dia do Trabalho)
26/05  Feriado nacional (Corpus Christi )
27/05  Feriado interno
28/05  Feriado interno
08/07  Término das aulas do Curso de Medicina (2017/A) 
15/07  Término das aulas do primeiro semestre (2017/A)
31/07  Início das aulas do segundo semestre (2017/B)
07/09  Feriado nacional (Independência do Brasil)
20/09  Feriado estadual (Revolução Farroupilha)
12/10  Feriado nacional (Nossa Senhora Aparecida)
15/10  Feriado interno (Dia do Professor)
31/10  Feriado municipal (Reforma)
1º/11  Feriado interno
02/11  Feriado nacional (Finados)
15/11  Feriado nacional (Proclamação da República)
23/12  Término das aulas do segundo semestre (2017/B)
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Cartão Insti tucional
O Cartão Insti tucional é um cartão único para 

serviços internos, emiti do para todas as pessoas que 
tenham vínculo com a Insti tuição. Com o cartão é 
possível o acesso à Biblioteca, ao Centro Cultural, o 
registro de presença em eventos e palestras, a reti rada 
de bicicletas (Bicivates), além de funcionar como 
identi dade estudanti l.

Para emiti r o Cartão Insti tucional, o aluno deve se 
dirigir ao Atendimento Univates e solicitar o seu.

E-mail e senha
Após reti rar seu Cartão Insti tucional, o aluno 

deve cadastrar sua senha em algum laboratório de 
informáti ca da Insti tuição. Ela será uti lizada para 
todos os acessos, tais como a Biblioteca, os e-mails e o 
sistema acadêmico.

Além disso, todos os alunos da Univates ganham, 
automati camente, acesso a um e-mail insti tucional, de 
domínio @universo.univates.br, para uso pessoal.

Acessos no Universo Univates
O Universo Univates é um portal em que os alunos 

encontram todos os serviços on-line à disposição:

Presenças e Notas: você pode checar suas presenças 
e notas on-line.

Histórico: você pode checar o histórico de notas 
on-line.

Protocolos: protocolos podem ser feitos on-line. 
Requerimentos não disponibilizados on-line somente 
podem ser encaminhados, pessoalmente, no setor de 
Atendimento Univates.

Atestados: atestados de matrículas, frequência e 
notas podem ser emiti dos gratuitamente.

Atualização de dados cadastrais: o endereço, 
telefone, e-mail e documentos podem ser alterados.

Agendas de atendimentos: podem ser agendados 
atendimentos com psicólogas, psicopedagoga, 
fonoaudióloga, monitorias de reforço em disciplinas, 
entre outros.

Ambiente Univates Virtual
Pelo Univates Virtual, os professores disponibilizam  

materiais  e solicitam entrega de ati vidades durante 
o semestre.

Laboratórios de Informáti ca
Como uti lizar, quais as regras, onde ver quais 

laboratórios estão disponíveis?

www.univates.br/univates-tech/laboratorios
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Centro Cultural
Com cerca de 10 mil m² de construção, o complexo 

arquitetônico abriga a Biblioteca, com espaço 
para 300 mil livros, Teatro com 1.176 lugares, salas 
especiais e área de lazer.

Biblioteca
Referência em tecnologia de identi fi cação, 

a Biblioteca da Univates funciona de forma 
automati zada, com sistemas de autoemprésti mo e 
autodevolução de materiais do acervo. Além disso, o 
local conta com computadores, tablets, notebooks e 
telas touch screen para o atendimento do usuário e 
para pesquisa ao catálogo.

Horário:

Dias úteis previstos no calendário acadêmico:

07h30min às 22h45min – segunda a sexta-feira;

07h30min às 17h – sábado.

Serviços oferecidos:
• Consulta Local e On-line;

• Emprésti mo domiciliar;

• Renovação;

• Reservas;

• Comutação bibliográfi ca (Comut);

• Acesso à base de dados e E-books;

• Biblioteca Digital Univates (BDU);

• Orientação quanto à normalização de trabalhos 
acadêmicos;

• Visitas orientadas.

Renovação de emprésti mo

No balcão de emprésti mo: quantas vezes forem 
necessárias (desde que não haja reserva do material); 
No site da Univates: cinco vezes consecuti vas (desde 
que não haja reserva do material).

Reserva

Pode ser efetuada a reserva de material emprestado 
e/ou disponível. A reti rada pode ser feita após a 
confi rmação, por e-mail, de que o material está 
disponível.

Material danifi cado ou perda

Será feita a cobrança de novo exemplar de mesmo 
tí tulo, autor, ano e edição (ou edição mais recente) 
para reposição; prazo de 20 dias para reposição;  
inclusão de uma penalidade, impedindo o usuário 
de reti rar ou renovar qualquer material até que o 
exemplar seja reposto.

Multas

Atrasos na devolução incidirão em multas por 
material, ao dia, incluindo feriados e fi nais de semana.

11Guia do Estudante Intercambista



Serviços

Complexo Esporti vo

Há diversas ati vidades fí sicas que podem ser realizadas 
no Complexo Esporti vo da Univates. Informações sobre 
modalidades e vagas disponíveis podem ser verifi cadas 
no site: www.univates.br/esporte-e-saude.

Inscrições para as ati vidades ou seu trancamento 
devem ser feitas no setor de Atendimento Univates, 
pessoalmente.

Tour Virtual Univates

O projeto, pioneiro no Brasil em insti tuições de 
ensino, mostra a estrutura da Insti tuição em 3D.

Os usuários podem caminhar pelo campus de 
Lajeado e visualizar a infraestrutura do local, com 
uma representação muito próxima da realidade. Além 
disso, os principais laboratórios também podem ser 
visualizados em fotos panorâmicas. O projeto foi 
desenvolvido integralmente pelo setor de Marketi ng e 
Comunicação da Univates. 

O Tour Virtual Univates pode ser conferido no site

www.univates.br/tourvirtual.

Bicivates

O Bicivates é o sistema de comparti lhamento de 
bicicletas da Univates e conta com 120 bicicletas 
distribuídas em estações, sendo uma alternati va para 
deslocamentos dentro e fora do campus. A uti lização 
é gratuita para alunos, professores e funcionários da 
Univates.

Agendas de atendimentos

Você pode agendar atendimentos com psicólogo, 
psicopedagogo, fonoaudiólogo, monitorias de reforço 
em diversas disciplinas etc.

Idiomas Univates

Aprimore seus conhecimentos em línguas 
estrangeiras: Alemão, Espanhol, Francês, Inglês, 
Italiano, Libras, Mandarim.

Mais informações na Secretaria de Extensão, sala 
110 do Prédio 1.

Inscrições pelo site www.univates.br/extensao.
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Telefones úteis
AAII – Univates 

Ministério das Relações Exteriores 

Bombeiros 

Hospital Bruno Born 

Polícia

Polícia Federal 

Aeroporto Salgado Filho 

Rodoviária de Lajeado 

Rodoviária de Porto Alegre 

(51) 3714-7019

(51) 3228-6326

193

192

190

(51) 3717-9000

(51) 3358-2000

(51) 3011-3911

(51) 3228-0699

Anotações
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RESIDÊNCIA INTERCAMBISTAS

PARADAS DE VANS E ÔNIBUS

ESTACIONAMENTO DE CARROSSALAS DE AULA, LABORATÓRIOS E MUSEU DE CIÊNCIAS NATURAIS

SALAS DE AULA E LABORATÓRIOS

LANCHERIA

GABINETES

SALAS DE AULA E AUDITÓRIO

SALAS DE AULA E CENTRO DE INFORMAÇÕES HIDROMETEOROLÓGICAS

UNIANÁLISES

SALAS DE AULA, LABORATÓRIOS E AUDITÓRIO

CENTRO DE CONVIVÊNCIA, ADMINISTRAÇÃO E BANCOS

ALMOXARIFADO

SALAS DE AULA, LABORATÓRIOS E AUDITÓRIO

SALAS DE AULA E LABORATÓRIOS

COMPLEXO ESPORTIVO - GINÁSIO DAS PISCINAS E CLÍNICA DE FISIOTERAPIA

COMPLEXO ESPORTIVO - GINÁSIO DE ARENA

COMPLEXO ESPORTIVO - GINÁSIO DE GINÁSTICA ARTÍSTICA

SALAS DE AULA, LABORATÓRIOS, AUDITÓRIO E CLÍNICA DE EDUCAÇÃO E SAÚDE

SALAS DE AULA E LABORATÓRIOS

ESTÁDIO OLÍMPICO

TECNOVATES

CENTRO CLÍNICO

ESTACIONAMENTO DE MOTOS

ESTACIONAMENTO DE VANS
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RESIDÊNCIA INTERCAMBISTAS

PARADAS DE VANS E ÔNIBUS

ESTACIONAMENTO DE CARROSSALAS DE AULA, LABORATÓRIOS E MUSEU DE CIÊNCIAS NATURAIS

SALAS DE AULA E LABORATÓRIOS

LANCHERIA

GABINETES

SALAS DE AULA E AUDITÓRIO

SALAS DE AULA E CENTRO DE INFORMAÇÕES HIDROMETEOROLÓGICAS

UNIANÁLISES

SALAS DE AULA, LABORATÓRIOS E AUDITÓRIO

CENTRO DE CONVIVÊNCIA, ADMINISTRAÇÃO E BANCOS

ALMOXARIFADO

SALAS DE AULA, LABORATÓRIOS E AUDITÓRIO

SALAS DE AULA E LABORATÓRIOS

COMPLEXO ESPORTIVO - GINÁSIO DAS PISCINAS E CLÍNICA DE FISIOTERAPIA

COMPLEXO ESPORTIVO - GINÁSIO DE ARENA

COMPLEXO ESPORTIVO - GINÁSIO DE GINÁSTICA ARTÍSTICA

SALAS DE AULA, LABORATÓRIOS, AUDITÓRIO E CLÍNICA DE EDUCAÇÃO E SAÚDE

SALAS DE AULA E LABORATÓRIOS

ESTÁDIO OLÍMPICO

TECNOVATES

CENTRO CLÍNICO

ESTACIONAMENTO DE MOTOS

ESTACIONAMENTO DE VANS

ESTACIONAMENTO DE ÔNIBUS

CENTRO CULTURAL - TEATRO E BIBLIOTECA

LABORATÓRIO DE HABILIDADES II

SEDE SOCIALANFITEATRO

BICICLETÁRIO RI

RI

22

RI

Mapa do Campus Univates




