
 
 

 

GUIA DO PROGRAMA DE APADRINHAMENTO DA COMUNIDADE INTERNACIONAL DA UFMG 2020/1 

 

Este guia objetiva orientar discentes, docentes e servidores inscritos no Programa de Apadrinhamento da 
Diretoria de Relações Internacionais (DRI) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). 
 
SOBRE O PROGRAMA 
 
O Programa, promovido pelo Setor de Acolhimento da DRI, contribui para o acolhimento da comunidade 
internacional vinculada à UFMG, promovendo oportunidades de integração entre as comunidades local e 
internacional. Discentes, docentes e servidores são designados a estrangeiros nas funções de padrinhos e 
madrinhas. Padrinhos e madrinhas devem apresentar os espaços da universidade e da cidade, indicar 
programações culturais, auxiliar na obtenção de documentação, ajudar na busca por acomodação, no 
entanto, não é uma obrigação ofertar a acomodação aos afilhados. 
 
DESIGNAÇÃO 
 
As designações são realizadas exclusivamente pela equipe do Setor de Acolhimento da DRI de acordo com 
os critérios estipulados na Chamada do Programa de Apadrinhamento da UFMG. 
 
PRIMEIRO CONTATO 
 
Ao receber a designação do Programa, é recomendável entrar em contato com o (a) estudante internacional 
imediatamente - é muito importante estabelecer um vínculo antes da chegada do (a) estudante no Brasil. No 
primeiro e-mail, é necessário apresentar-se como participante do Programa de Apadrinhamento da UFMG. É 
possível que alguns estudantes internacionais demorem para responder aos e-mails, portanto é necessário 
ser paciente.  
 
ANTES DA CHEGADA NO BRASIL 
 
Além de conhecer o (a) estudante internacional, o padrinho ou a madrinha deve se oferecer para ajudar em 
questões relacionadas à compreensão da cultura acadêmica da UFMG (registro, matrícula em disciplinas, 
atividades avaliativas, exame especial, etc.), acomodação em Belo Horizonte e obtenção de documentação. 
Apesar de estarem recebendo informações sobre essas questões por meio da DRI, é possível que os 
estudantes internacionais queiram sanar dúvidas com padrinhos e madrinhas. Em documento anexado estão 
algumas informações úteis que podem ajudar na orientação aos apadrinhados. 
 
DURANTE A PERMANÊNCIA NO BRASIL 
 
Recomendamos que o acompanhamento ao apadrinhado seja realizado durante todo o semestre. O contato 
deve ser feito por mensagem, e-mail, e sobretudo presencialmente.  
 
Além disso, aconselhamos que não sejam realizadas negociações pessoais ou de valores entre padrinhos, 
madrinhas, estudantes e professores internacionais. A DRI/UFMG sugere que movimentações financeiras 
sejam feitas por meio de instituições financeiras oficiais.  
 
DEPOIS DA MOBILIDADE 
 
É importante se certificar que o apadrinhado tenha as informações necessárias para retornar ao seu país de 
origem. O Setor de Acolhimento entrará em contato com todos padrinhos e madrinhas para obter retorno 
sobre o Programa e para receber o relatório de experiências para emissão de certificado de participação. 
 
CONTATO 
 

Setor de Acolhimento da DRI 
acolhimento@dri.ufmg.br 

3409-4025 
 

mailto:acolhimento@dri.ufmg.br


 
 

 

ANEXO I — PERGUNTAS FREQUENTES (FAQ) 
 

As respostas a seguir foram elaboradas a fim esclarecer dúvidas frequentes enviadas por estudantes 
internacionais. 
 
Quando estudantes internacionais recebem a Carta de Aceite da UFMG? 
 
A Carta de Aceite é um documento que comprova que o (a) estudante internacional realizará mobilidade na 
UFMG e é utilizado para a obtenção do visto de estudante. O documento original é enviado, na maioria dos 
casos, à universidade de origem assim que a candidatura é analisada e aprovada pelo colegiado do curso na 
UFMG que o estudante pretende se matricular. Esse processo leva de um a três meses. Caso o (a) 
estudante tenha dúvidas sobre o envio da Carta de 
Aceite, deve entrar em contato diretamente com o Setor de Admissão Internacional por meio do e-mail 
intercambios@dri.ufmg.br 
 
Como estudantes internacionais conseguem o visto estudantil? 
 
Uma vez que o (a) estudante recebe sua Carta de Aceite ele deve entrar em contato com o consulado 
brasileiro de seu país para se informar acerca da documentação (além da carta de aceite) necessária para o 
Visto Temporário VITEM IV, que corresponde ao visto estudantil. 
 
Existe algum evento de recepção e orientação para estudantes internacionais na UFMG? 
 
Sim, a DRI realiza, semestralmente, a semana de orientação do estudante internacional da UFMG para 
receber e orientar os estudantes internacionais. A próxima edição do evento acontecerá entre os dias 02 a 04 
de março. Todos os estudantes internacionais são orientados a comparecerem ao evento. As informações 
sobre a programação serão enviadas para estudantes internacionais, padrinhos e madrinhas. Dúvidas sobre 
o evento devem ser enviadas para acolhimento@dri.ufmg.br 
 
Onde os estudantes internacionais podem encontrar acomodação em Belo Horizonte? 
 
Alguns estudantes internacionais vinculados a convênios/programas de reciprocidade são acomodados na 
Moradia Universitária da UFMG, esses estudantes serão contatados previamente pelo Setor da DRI 
responsável. Os demais estudantes devem buscar acomodação em Belo Horizonte. Para isso, a DRI 
promove o Programa de Moradia para o Estudante Internacional da UFMG que disponibiliza um catálogo 
online com opções de moradia. Os estudantes têm a liberdade de optar, ou não, por viver em moradias 
disponibilizadas no catálogo. Caso optem por uma das acomodações do catálogo, o(a) próprio(a) estudante, 
com ajuda do padrinho ou da madrinha, deve entrar em contato diretamente com o responsável pela moradia 
para acordar datas de entrada e saída, preço da acomodação, datas de pagamento, etc. A UFMG não se 
responsabiliza pelos acordos realizados entre responsáveis por moradias do catálogo e estudantes 
internacionais. É expressamente recomendado que os estudantes internacionais façam contratos 
escritos com responsáveis pelas moradias para evitar possível transtornos e mal-entendidos. Dúvidas sobre 
acomodação no Brasil devem ser enviadas para acolhimento@dri.ufmg.br 
 
Quais documentos estudantes internacionais devem emitir para sua estadia no Brasil? 
 
Os estudantes internacionais devem providenciar a emissão do CPF (Cadastro de Pessoa Física) no país de 
origem, fazendo o pedido no consulado brasileiro. O CPF pode ser requisitado juntamente com o Visto de 
Estudante, sendo necessário levar a Carta de Aceite no dia da visita. Também é necessário providenciar a 
CRNM (Carteira de Registro Nacional Migratório). Os estudantes receberão orientações mais detalhadas 
sobre como obter este documento por e-mail. Ressaltamos que a obtenção da CRNM é realizada na Polícia 
Federal e o procedimento deve ser iniciado o mais rápido possível após a entrada do (a) estudante no 
Brasil, pois este documento é de vital importância para a efetivação da matrícula, presencialmente no Brasil. 
Dúvidas sobre a documentação emitida no Brasil devem ser enviadas para acolhimento@dri.ufmg.br 
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ANEXO II — OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS BRASILEIROS 

 
A seguir estão apresentadas algumas informações importantes sobre documentos brasileiros obrigatórios. 
 
Obtenção do CPF (Cadastro de Pessoa Física) 
É obrigatório que todos estudantes internacionais da UFMG tenham o CPF, documento necessário para 
efetivar o registro na UFMG, abrir conta bancária no Brasil, adquirir um Cartão SIM (para obter um número de 
celular brasileiro), etc. Estudantes internacionais podem solicitar a emissão do documento no país de origem, 
ao solicitarem o visto estudantil. 
 
Para obter o documento no país de origem, estudantes internacionais devem se dirigir a um consulado 
brasileiro e solicitar a emissão do CPF. Esse procedimento pode ser realizado juntamente com a solicitação 
do visto estudantil.  
 
CRNM (Carteira de Registro Nacional Migratório) 
 
Estudantes internacionais devem realizar o registro para obtenção da CRNM (Carteira de Registro Nacional 
Migratório) na Polícia Federal. Por meio do registro, os (as) estudantes solicitam a emissão da CRNM, 
documento essencial para estrangeiros residindo no Brasil e efetivar a matrícula presencial na UFMG. 
 
Para realizar o registro e obter a CRNM, os estudantes devem acessar o site da Polícia Federal e preencher 
o formulário de solicitação, gerar a GRU (Guia de Recolhimento da União) e realizar o agendamento. Em 
seguida, os (as) estudantes devem comparecer à Polícia Federal, na data e no horário agendados, portando 
os documentos a seguir. 
 

 Passaporte original válido; 

 Cópia do passaporte, incluindo todas páginas usadas; 

 Visa Application; 

 Duas fotos 3×4 recentes, coloridas, com fundo branco em posição frontal; 

 Formulário preenchido no site da Polícia Federal; 

 Comprovante de pagamento da GRU; 
 

Ao realizar o registro no site da PF e solicitar a CRNM, os estudantes internacionais receberão um protocolo 
que substituirá a CRNM até que o documento esteja disponível. 
 
Ressaltamos que o valor da GRU é de aproximadamente R$204,77 e deve ser pago em espécie em bancos. 
 
Haverá uma sessão de orientação coletiva sobre a realização da CRNM durante a Semana de Orientação do 
Estudante Internacional. Também enviaremos, por e-mail, instruções mais detalhadas para esse 
procedimento. 
  
Polícia Federal em BH 
Endereço: Av. Francisco Deslandes, 900, 3º piso — Bairro Anchieta (Shopping Center Plaza Anchieta). 

 

http://www.pf.gov.br/servicos-pf/imigracao/cedula-de-identidade-de-estrangeiro

