
1. Emissão da Carteira de Registro Nacional Migratório (CRNM) 

Todo aluno e pesquisador internacional que vem ao Brasil por meio de um programa de 

mobilidade, ou para estudar permanentemente em uma universidade brasileira deve 

realizar um registro na Polícia Federal (PF). Esse documento é obrigatório para, efetivar 

a matricula em nossa universidade. O documento deve ser apresentado à DRI/UFMG 

durante o processo de check-in, o qual ainda será divulgado. 

Primeiramente, você deverá completar algumas etapas na página virtual da Polícia 

Federal, que pode ser acessada no seguinte link: http://www.pf.gov.br/servicos-

pf/imigracao/cedula-de-identidade-de-estrangeiro 1. 

1) Clique em Preenchimento do formulário e, em seguida, em Registro. Certifique-

se de que as informações que você preencher no formulário sejam idênticas às 

constantes do passaporte, visto e visa application. Ao finalizar o formulário, será 

gerado um documento PDF com as suas informações, imprima-o e copie o Código 

de Solicitação. 

2) Clique em Verificar se existe agenda disponível. Insira o código e escolha uma 

data para comparecer à Polícia Federal. Ao agendar a data, será gerado outro um 

documento PDF, imprima-o também. 

3) Clique em Para gerar GRU. Preencha todas as informações requisitadas. Será 

emitido uma guia de pagamento GRU (Guia de Recolhimento da União). Esta 

guia deverá ser impressa e paga em qualquer banco brasileiro. Na praça de 

Serviços da UFMG-Campus Pampulha, há um Banco do Brasil onde pode ser 

efetuado o pagamento. Ao finalizar o pagamento você receberá um recibo, que 

deverá ser anexado à guia de pagamento. 

Após realização dessas etapas, o intercambista deve comparecer à visita agendada, 

levando os seguintes documentos: 

 Passaporte original 

 Cópia das páginas do passaporte, incluindo as páginas usadas, carimbos e 

anotações. 

 Visa Application 

                                                           
1 Informações mais detalhadas sobre este procedimento podem ser acessadas em nosso tutorial 

“Procedimentos para Agendamento da Polícia Federal” disponível em 

www.acolhimentobemvindoufmg.wordpress.com . 
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 Duas fotos 3x4 recentes, coloridas, com fundo branco e em posição frontal. 

 Formulário da Polícia Federal e a data de agendamento, ambas impressas.  

 Guia de pagamento GRU e o comprovante de pagamento. 

 

2. Como chegar à Polícia Federal a partir da UFMG-Campus 

Pampulha 

O endereço da Polícia Federal é Avenida Francisco Deslandes, 900 – Bairro Anchieta, 

no prédio do Shopping Center Plaza Anchieta. Para chegar até lá saindo do Campus 

Pampulha, embarque na linha de ônibus MOVE 5106 (Bandeirantes–BH Shopping). Esse 

ônibus passa na Estação UFMG da Avenida Antônio Carlos, em frente à portaria principal 

da universidade.  

Desembarque no ponto da Praça da Liberdade e, no mesmo ponto de ônibus, aguarde pela 

linha 2103 (Prado-Anchieta). O ônibus 2103 possui um ponto de parada em frente ao 

Shopping Center Plaza Anchieta, onde está localizado o posto da Polícia Federal. 

 


