
                                                         

GUIA DO ESTUDANTE ESTRANGEIRO

Prezado (a) intercambista,

Muito  obrigado por  escolher  a  Universidade Católica  de  Brasília  para  realizar  seu 
intercambio!

Após avaliar  seus documentos, temos a honra de informar que você foi  aceito na 
Universidade Católica  de  Brasília  para  realizar  seu  intercambio  acadêmico  durante  esse 
semestre.

Para que você planeje melhor sua viagem, adiantamos as seguintes informações:

1. ANTES DA VIAGEM

1.1 Visto de estudante

Para tramitar seu visto de estudante, dirija-se à Embaixada/Consulado Brasileiro mais 
próximo e informe-se sobre os documentos necessários.

1.2 Seguro Viagem (vida e saúde)

Obrigatório para a realização do processo de matrícula na UCB.

1.3 Informe a ARI/UCB data e hora de chegada no Brasil, bem como os detalhes do vôo e se 
deseja translado.

2. AO CHEGAR NO BRASIL

2.1 Solicitação do Registro Nacional de Estrangeiros (RNE).

Nos  30  primeiros  dias  após  a  entrada  no  país,  o  estrangeiro  precisa  ir  à  Polícia 
Federal solicitar a sua Cédula de Identidade de Estrangeiro (RNE). 

a) Documentos/Requisitos necessários:

1-  Documento  de  viagem  válido (pode  ser  carteira  de  identidade  para  ARGENTINA, 
URUGUAI, PARAGUAI, CHILE e BOLÍVIA), original e cópia autenticada das folhas utilizadas, 
no caso de passaporte;
2- Visto consular obtido e formulário original do pedido de visto  
3- Duas fotos 3x4 recentes, coloridas, com fundo branco;



                                                         
4- Pagamento* das taxas correspondentes: taxa da CARTEIRA DE ESTRANGEIRO DE 
PRIMEIRA VIA  R$124,23; taxa de REGISTRO DE ESTRANGEIROS/RESTABELECIMENTO 
DE REGISTRO  R$64,58. 
*Para o pagamento é necessário gerar uma GRU - Guia de Recolhimento da União - para cada uma das taxas 
no site https://www2.dpf.gov.br/gru/gru?nac=1. Unidade Arrecadadora: DF(009-4).

b) Passo a passo para Emissão do RNE

1-  Preencher  o  Formulário  eletrônico disponível  na  opção  “Requerer  Registro  / 
Renovação  e  Anistia”.  Em  seguida,  clicar  no  botão  SALVAR  e  imprimir  o  formulário 
preenchido, atentando para as orientações sobre a configuração da impressora.
2- Após o preenchimento e impressão do formulário eletrônico, verifique se existe agenda 
disponível na Unidade do DPF e selecione data e hora para o atendimento. Será necessário 
informar o código de solicitação impresso no cabeçalho do formulário.
3- Comparecer na Unidade da Polícia Federal para qual realizou agendamento, ou em caso 
de  não  agendamento,  dirigir-se  à  Unidade  da  Polícia  Federal  mais  próxima  de  onde  o 
requerente irá fixar residência, com todos os documentos exigidos.

ATENÇÃO! Não perca o prazo de registro, caso não haja disponibilização de agendamento, 
o  requerente  deverá  comparecer  imediatamente  a  Unidade  do  Departamento  de Polícia 
Federal mais próxima de sua residência.

2.2 Cadastro de Pessoa Física (CPF)

a) O que é:

É um banco de dados gerenciado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB 
que armazena informações cadastrais de contribuintes obrigados à inscrição no CPF, ou de 
cidadãos que se inscreveram voluntariamente.

b) Onde se inscrever?

-  Agência  conveniada:  Banco  do  Brasil  ou  da  Caixa  Econômica  Federal  ou  dos 
Correios; 

- Custo = R$ 5,70. 
- Para não residentes no Brasil, ir diretamente à Receita Federal: 

Endereço (mais próximo ao Campus da UCB):
QSD Área Especial Comércio-Lote 4, 
Ed SPAZZIO DUO
Pistão Sul - Taguatinga 

c) Documentos necessários para inscrição

https://www2.dpf.gov.br/gru/gru?nac=1
http://www.dpf.gov.br/servicos/estrangeiro/requerer-registro-e-emissao-renovacao-de-cedula-de-identidade-de-estrangeiro/demonstracao_codigo_solicitacao.jpg
http://www.dpf.gov.br/servicos/estrangeiro/requerer-registro-e-emissao-renovacao-de-cedula-de-identidade-de-estrangeiro/requerer-registro-renovacao-e-anistia
http://www.dpf.gov.br/servicos/estrangeiro/requerer-registro-e-emissao-renovacao-de-cedula-de-identidade-de-estrangeiro/requerer-registro-renovacao-e-anistia
https://servicos.dpf.gov.br/sincreWeb/


                                                         
-  documento  de  identificação  válido  no  seu  país  de  origem,  ou  ainda:  RNE/CIE 

(Registro Nacional de Estrangeiro/Cédula de Identidade de Estrangeiro), ou Passaporte, ou 
Protocolo RNE em que constem seus dados cadastrais.

- Formulário preenchido (atualizar a página para gerar um novo número): 
- os documentos de identificação apresentados por estrangeiros não precisam conter 

filiação, devem ter validade no país de residência e deverão ter tradução juramentada.

Evite andar com os documentos originais, principalmente o passaporte. 
Tire cópia de todos e leve a um cartório juntamente com os originais para 
autenticá-las.  Assim,  você  poderá  levar  consigo  apenas  as  cópias 
autenticadas e deixar os originais guardados em local seguro.

3. CARTA DE ACEITE

- A Carta de Aceite, com firma reconhecida em cartório, será enviada por correio, para a 
Universidade de origem, e deverá ser apresentada no Consulado Brasileiro para tramitar o 
visto. 
- Dirija-se à Embaixada/Consulado Brasileiro mais próximo de sua residência para saber os 
documentos necessários para a retirada do visto.

4. CATÓLICA INTERNACIONAL

Logo de sua chegada, será ministrada uma palestra de orientação sobre o sistema interno da 
Universidade Católica de Brasília, bem como informações úteis sobre a cidade de Brasília. 
Os alunos também terão a oportunidade de conhecer os coordenadores acadêmicos, que 
vão orientá-los na escolha de disciplinas a cursar durante o semestre no letivo.

5. CABERÁ À ARI/UCB

-  A Assessoria  de Relações Interinstitucionais  (ARI)  da Universidade Católica de Brasília 
(UCB) é um ponto de apoio para os alunos intercambistas nos primeiros dias na UCB e para 
eventuais problemas de cunho acadêmico durante o semestre letivo.
-  Auxiliará,  junto  à  Secretaria  Acadêmica,  nas  questões  de  matrícula;  nos  deveres  e 
obrigações no Campus; na acolhida com palestra de boas-vindas.
- Fornecerá indicação de imobiliárias e residências próximas ao campus.

6. NÃO CABERÁ À ARI/UCB:

- Alugar alojamento, apartamento, casa de família, hotel ou hostel (exceto para estudantes do 
Programa Universitário Mercosul);
- Fechar contratos;



                                                         
- Ser responsável jurídico ou fiador;
- Realizar ligações de cunho pessoal para os alunos;
- Disponibilizar transporte urbano ou escolar.

7. ALOJAMENTO

A Universidade Católica de Brasília não fornece alojamento. Possuímos um banco de 
dados com contatos de imobiliárias e hotéis. Alguns funcionários da UCB estão dispostos a 
alugar quartos em casas de família ou apartamentos para o período do intercãmbio.

Outro objetivo da semana de orientação é promover a interação entre os estudantes 
que queiram encontrar colegas para compartilhar um apartamento.

8. TRANSPORTE URBANO

-  Para  consultar  o  horário  e  o  itinerário  dos  ônibus  urbanos,  acesse  o  site: 
http://www.horarios.dftrans.df.gov.br/;
- O estudante regularmente matriculado na UCB tem direito a passe livre;
- O estudante poderá requerer junto ao Serviço de Atendimento ao Aluno (ATENDE) na UCB, 
a Declaração para Passe Estudantil e levá-lo ao DF Trans do Setor de Diversões Sul:
Endereço: SDS Bloco A. Centro Comercial Boulevard, loja 1"A", 1º subsolo.
Horário de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08:00 às 17:00 hrs.
Serviços: Entrega de cartões (1ª e 2ª vias), pós-venda e consulta de linhas.
Telefone: 0800-94-12345

9. CHAMADAS TELEFÔNICAS

- Para realizar chamadas de telefones públicos, você deve comprar um cartão telefônico à 
venda em bancas de jornal;
- Para ligações locais, apenas disque o número do telefone desejado, que deverá conter 8 
dígitos;
- Para ligações interurbanas disque: 0 + código da operadora + código da cidade + número 
do telefone;
- Para ligações internacionais dique: 00 + código da operadora + código do país + código da 
cidade + número do telefone OU solicite à telefonista no número: 0800 703 21 11;
- Pra chamadas a cobrar disque: 9090 + número do telefone

10. CASAS DE CÂMBIO

CONFIDENCE CÂMBIO Endereço: Taguatinga Shopping
QS 01 • Rua 210, Lote 40, Pistão Sul • Loja 1115 
Atendimento: de 2º à 6º, das 10h às 21h. Sábado 
das 10h às 18h.
*  A Confidence  também  pode  ser  encontrada  no 
Pátio  Brasil  Shopping,  Brasília  Shopping, 
Boulervard  Shopping,  Park  Shopping  e  no 

http://www.horarios.dftrans.df.gov.br/


                                                         
Aeroporto Internacional de Brasília.

AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL COM CÂMBIO:

AGÊNCIA SAMAMBAIA 
NORTE

Endereço:  Qs,Qd.408,Bloco  E,  Lotes  1/2,  CEP 
72318595, Bairro Samambaia Norte

AGÊNCIA  GAMA 
LESTE

Endereço:  Av.  Comercial  Leste,  Qd.36,  CEP 
72465360, Bairro Setor Leste, Gama-Df

AGÊNCIA  CORREIOS 
NO SETOR BANCÁRIO 
NORTE

Endereço: Sbn, Qd.1 Terreo, Ed. Sede Ect , Setor 
Bancário Norte, Brasília DF

AGÊNCIA  SETOR 
BANCÁRIO SUL

Endereço: Edifício Sede I,  Agência dos Correios - 
Setor Bancário Sul, Bloco A.

Assessoria de Relações Interinstitucionais
www.ucb.br/ari

cooperation@ucb.br
33569795

mailto:cooperation@ucb.br
http://www.ucb.br/ari
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