TO DO LIST
1. Quando você receber sua Carta de Aceite da UFRGS:


Ir a um Consulado Brasileiro ou Embaixada do Brasil em seu país e solicitar o Visto Temporário
IV – Estudante.



Contratar seguro de saúde internacional.

2. Dias antes de chegar a Porto Alegre:


Procurar uma residência em Porto Alegre (você r ecebeu/receberá material de auxílio da
RELINTER para encontrar uma residência .



Ler com atenção o guia do estudante internacional.



Inscrever-se em uma das sessões informativas oferecidas pela RELINTER para obter todas as
informações necessárias relativas à sua estadia no Brasil e suas aulas na UFRGS. Você
recebeu/r eceberá, por email, as informações de como se inscrever.



Entrar em contato com um dos estudantes da UFRGS cadastrados no Programa Amigo
Brasileiro, quem poderá ajudar você com a adaptação a nossa cidade (você recebeu/rec eberá
material explicativo sobre esse Programa).



Entrar em contato com seu professor tutor por email para discutir o plano de estudos e/ou
agendar uma data para encontrá -lo assim que chegar a Porto Alegre.

3. Primeiros dias após sua chegada em Porto Alegre:


Assistir à sessão informativa oferecida pela RELINTER para a qual você se inscreveu.



Ir à Polícia Federal para comprovar a situação de estudante estrangeiro no Brasil (é necessário
prévio agendamento e pagamento ).



Encontrar o Professor Tutor para definição do Plano de Estudos e finalização do Processo de
Matrícula (você pode agendar um horário por email).



Obter o documento brasileiro correspondente ao Cadastro de Pessoa Física (CPF) (opcional) .



Obter o Cartão TRI, que dá di reito a desconto nas passagens do transporte público urbano
(opcional).



Dirigir-se à Central de Identificação da UFRGS para obter seu cartão UFRGS.



Telefonar para o CPD (Centro de Processamento de Dados) e solicitar uma senha provisória
para utilização do Portal do Aluno.



Entrar no Portal do Aluno com sua senha provisória, alterar a senha e cadastrar seu email.

4. Após o fim das aulas:


Faça o download de seu atestado de conceitos no Portal do Aluno (você receberá um tutorial
explicando como proceder).



Responda o questionário de avaliação sobre seu período de mobilidade (a RELINTER enviará o
questionário por email).

*A RELINTER realiza eventos culturais e de integração durante o semestre com os alunos internacionais,
sendo opcional aos alunos a participaçã o. Certifique-se de que a RELINTER tem seu email correto e
confira sua caixa de mensagens periodicamente! Todo contato será realizado através de email antes,
durante e após seu período de mobilidade na UFRGS.
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