Programa de Estudantes Convênio de
Graduação PEC-G
O que é o programa PEC-G
O PEC-G - Programa de Estudantes Convênio de Graduação - é uma atividade de cooperação,
cujo objetivo é a formação de recursos humanos, a fim de possibilitar aos cidadãos de países em
desenvolvimento com os quais o Brasil mantém acordos educacionais ou culturais realizarem
estudos universitários no país, em nível de graduação. O Programa de Estudantes Convênio de
Graduação (PEC-G) é administrado pelo Ministério das Relações Exteriores e pelo Ministério da
Educação.
Para conhecer o Protocolo Internacional que rege o PEC-G, clique no link
http://www.dce.mre.gov.br/PEC/G/ProtocoloPEC-G.html

Países participantes do PEC-G
Argentina, Barbados, Bolívia, Colômbia, Costa Rica, El Salvador, Equador, Guatemala, Guiana,
Haiti, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana, Suriname,
Trinidad e Tobago, Uruguai, Venezuela, Angola, Benim, Botsuana, Cabo Verde, Camarões, Congo,
Costa do Marfim, Gabão, Gana, Guiné-Bissau, Lesoto, Mali, Marrocos, Mauritânia, Moçambique,
Namíbia, Nigéria, Quênia, República Democrática do Congo, São Tomé e Príncipe, Senegal,
Tanzânia, Togo, Tunísia, Zâmbia e Zimbábue (entre outros)
Ver listagem completa em http://www.dce.mre.gov.br/PEC/G/paises_participantes.html

O PEC-G na UFRGS
A UFRGS recebe estudantes-convênio desde a década de 60, já passaram pela instituição,
através do PEC- G, mais de 1000 estudantes de diversos países da América Latina e África.
Atualmente a universidade conta com cerca de 70 estudantes-convênio vindos de Angola, Cabo
Verde, Colômbia, Costa Rica, Equador, Guiné-Bissau, Haiti, Honduras, Moçambique, Nigéria,
Panamá, Paraguai, Peru e São Tomé e Príncipe.

Normas do PEC-G
O PEC- G é regulamentado pelo 5° Protocolo MEC/MRE, nele constam informações
indispensáveis para tanto para o candidato ao PEC-G quanto para a vida acadêmica do estudanteconvênio.

Normas Básicas da Graduação na UFRGS
As questões acadêmicas na UFRGS são regulamentadas pela Resolução N° 17/2007, é muito
importante que o candidato ao PEC-G e o estudante selecionado conheça as informações deste
documento.
Veja a Resolução completa no link:
http://www.ufrgs.br/cepe/legislacao/Res17-07.htm

Calendário Acadêmico de 2012
O Calendário Acadêmico completo está disponível na página da UFRGS,
http://www.ufrgs.br/ufrgs/aluno/arquivos/calendario-academico/CalendrioAcadmico2012.pdf

em

A data de início das aulas é 05/03/2012
Para estudantes PEC-G ingressantes em 2012 na UFRGS, as matrículas serão no período de 23
(vinte e três ) a 29 (vinte e nove0 de fevereiro de 2012.

Procedimentos para matrícula de Estudantes-Convênio Ingressantes:
Antes de efetuar a matrícula, os estudantes selecionados devem comparecer à Secretaria de
Relações internacionais (RELINTER), localizada no térreo do Prédio Anexo da Reitoria, para contar
com orientações sobre os procedimentos relativos ao Registro Nacional e Estrangeiros e CPF.
Após este procedimento o estudante deve dirigir-se à PROGRAD/DPA, localizada no 7º. Andar do
prédio da Reitoria, com os documentos necessários à matrícula, para receber orientações sobre os
mesmos.
Por fim, deve dirigir-se ao DECORDI (prédio anexo à Reitoria), para efetuar a matrícula.
OBS: MONITORES PEC-G
A UFRGS dispõe, desde 2009/01, de uma nova modalidade de monitoria: a Monitoria PEC-G.
Os Monitores PEC-G são estudantes do mesmo curso, e/ou estudantes que falam a mesma língua
oficial do país de origem do estudante ingressante, os quais acompanham e auxiliam o estudante
PEC-G nos trâmites de confecção de documentos e familiarização com a Universidade. Para saber
quem é o Monitor, e qual o contato com o mesmo (caso esse contato não tenha acontecido já no
aeroporto), o estudante pode se dirigir à PROGRAD (Av. Paulo Gama, 110 – Anexo I da Reitoria
da UFRGS – 7º andar).
Período de matrícula: 23 a 29 de fevereiro de 2012
Local:
Primeiramente, DPA (7º andar Prédio da Reitoria), após DECORDI, Anexo I da Reitoria

Documentos necessários para matrícula:
- Carta de apresentação;
- Cópias da documentação comprobatória de capacidade financeira;
- Declaração de compromisso;
- Histórico escolar;
- Certificado de conclusão de curso secundário;
- Passaporte com o visto temporário IV;
- Certificado de proficiência da língua portuguesa (quando se tratar de candidatos de países nãolusófonos)

Mais informações:
PROGRAD/(Departamento de Programas Acadêmicos – DPA): Av. Paulo Gama, 110 – Prédio
da Reitoria da UFRGS – 7º andar.
Horário: 8:30 às 11:30 – 14:00 às 17:00
Telefone: (51) 33084507, 3308 4583
Nara Maria Emanuelli Magalhães – nara.magalhaes@prograd.ufrgs.br
Andrea Benites – andrea@prograd.ufrgs.br
DECORDI: Av. Paulo Gama, 110 – Anexo I da Reitoria da UFRGS – Térreo - Prédio
12106. Campus Centro.
Tel: 33083258
Horário: 8h30min às 12h – 13h30min às 17h
E-Mail: decordi@decordi.ufrgs.br

Informações Gerais sobre Porto Alegre
Área: 476,30 Km²
População: 1.360.590 habitantes (Censo IBGE/2000)
Clima: Subtropical úmido, com as quatro estações definidas
Temperaturas
Primavera (23/09 a 21/12): médias de 15°C a 30°C
Verão (21/12 a 21/03): médias 25°C a 38°C
Outono (21/03 a 21/06): médias de 10ºC a 25ºC
Inverno (21/06 a 23/09): médias 2ºC a 15ºC
Para conferir as condições climáticas e temperatura atuais na capital gaúcha, clique no link:
http://www2.portoalegre.rs.gov.br/metroclima/default.php

Hospedagem
IMPORTANTE: Os candidatos selecionados pelo programa PEC-G deverão comprovar recursos
suficientes para se manterem no Brasil, ou seja, o estudante-convênio é responsável
financeiramente pela sua moradia, alimentação, transporte, compra de livros e materiais didáticos.
A UFRGS não dispõe de hospedagens para os estudantes do PEC-G.
Seguem algumas indicações de hospedagem particular em Porto Alegre.
http://www.ufrgs.br/relinter/acomodacoes_interno.htm
http://www2.portoalegre.rs.gov.br/turismo/default.php?p_secao=278# (Link “turismo” - “onde se
hospedar”)
www.hotel-porto-alegre.com

Transporte Urbano em Porto Alegre
Ônibus Urbano
www.eptc.com.br
Informações sobre linhas e itinerários: (51) 118
Horário: Diariamente, 24h
Trensurb – Metrô
http://www.trensurb.gov.br/paginas/paginas_detalhe.php?codigo_sitemap=18
trensurb@trensurb.com.br
Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A.
Av. Ernesto Neugebauer, 1985 - Humaitá
(51) 2129 8000

Alimentação nos Campi
A UFRGS possui cinco restaurantes universitários que podem ser utilizados por todos os
estudantes.
Localização dos os restaurantes:
RU1- Campus Centro (Av. João Pessoa, 41) Fone: 3316-4030
RU2 - Campus Saúde (Rua Ramiro Barcelos, 2600) Fone 3316-5259
RU3 - Campus do Vale (Av. Bento Gonçalves, 9500) Fone: 3316-7298
RU4 - Faculdade de Agronomia (Av. Bento Gonçalves, 7412) Fone: 3316-6568
RU5 - Campus Olímpico (Rua Felizardo, 750) Fone: 3308-5896
http://paginas.ufrgs.br/sae/restaurante-universitario
Os RUs do Campus Central e do Vale servem duas refeições diárias (almoço e janta), os demais,
apenas almoço. Os preços das refeições são de R$ 0,50 para alunos carentes e R$ 1,30 para os
não carentes. Para freqüentar os restaurantes, o estudante deverá portar seu cartão de
identificação.
Além dos Restaurantes Universitários existem bares, lancherias e restaurantes, que oferecem
desde lanches rápidos até refeições servidas em pratos feitos, com preços diferenciados, ou em
buffet, no sistema de quilo. O horário de atendimento vai das 7h às 21h para os lanches rápidos e
das 11h às 14h para o almoço. Os bares não servem janta, mas são ponto de parada nos
intervalos das aulas.

Representações Estrangeiras no Brasil
Divisão de Relações Consulares e Diplomáticas
Av. Borges de Medeiros, 1501 / 16º andar - Centro Administrativo do Estado do RS
– Centro
Fone: 3288.1041 / 3228.9677
Horário: Segunda a Sexta, das 8h30 às 12h, e das 13h30 às 18h relcons@sedai.rs.gov.br

Coordenação do PEC-G na UFRGS
PROGRAD/DPA (Departamento de Programas Acadêmicos): Av. Paulo Gama, 110 – Prédio da
Reitoria da UFRGS – 7º andar.
Horário: 8:30 às 11:30 – 14:00 às 17:00
Telefone: (51) 3308 4507 ou 3308 4583
Andréa dos Santos Benites – andrea@prograd.ufrgs.br

