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1. Presentation
Dear exchange student,
This handbook was made specially to help you while you are attending Uni-

versidade Federal de São João del-Rei – UFSJ.
The Office of International Affairs – ASSIN is responsible for your academic 

matters during your stay. Please do not hesitate to contact us whenever you need. 
After your arrival, we are going to help you integrate perfectly into our university.

Our team is thrilled to have you here.
Welcome!

2. About São João del-Rei
Located at the south border of Serra do Lenheiro, São João del-Rei is a histori-

cal city of Minas Gerais’ countryside, elevated to the city status in 1838.
The peculiar formation of the city, which evolved from a mining camp to an 

important commercial centre of the Campo das Vertentes region, is responsible for 
its most interesting characteristic: a mixture of architectonic styles that originated in 
the baroque art, following its path through eclecticism and finally reaching the mod-
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ern. Its narrow alleys, stone bridges, fountains and Lenheiro stream that crosses the 
city centre are part of the urban architectonic set that charms that here come.

In 1943, its architectonic and artistic collection, comprised by important civil 
and religious buildings, is designated as a historic landmark by the Institute of His-
toric and Artistic National Patrimony – IPHAN.

Its political insertion is outstanding, and the city has already been the stage 
of important Brazilian historical events such as the Emboabas War and the Minas 
Conspiracy, historical facts that caused an effervescence both culturally, economi-
cally and socially, that influence the inhabitants lifestyle up to this day.

São João del-Rei is also the hometown of the ex-president Tancredo de 
Almeida Neves, the leader of the “Diretas Já” movement, which culminated with 
the fall of the military regime and that consecrated him as the first democratically 
elected president in Brazil after 20 years of military dictatorship.

Due to its tangible and intangible heritage, the Ministry of Culture gave to 
São João del-Rei in 2007 the title of Brazilian Capital of Culture.
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The Municipal Theater: Art and Culture
São João del-Rei’s Municipal Theatre was built in 1893. A diffuser stage of cul-

ture, it is still in full operation with a rich program, which includes varies perfor-
mances, most of them free of charge.

UFSJ has a guided tour project to the Municipal Theatre, developed by the Dra-
ma course, which belongs to the Department of Languages, Arts and Culture (DLAC).

The scenic art tradition in São João del-Rei dates back to the Arthur Azevedo 
Theatre Club, founded by Antnio Guerra in the early 20th century. Nowadays, many 
local drama groups perform in the Municipal Theatre and on the city streets, show-
ing the artistic tradition that outstands the cultural tradition of São João del-Rei.

Churches, Religious Events and Culture
Religiosity is evidenced both in the edification of secular baroque churches of 

the 17th and 18th centuries, covered in gold, with wooden altars and crystal chan-
deliers and in the city’s cultural life and in the religious events that attract national 
and international tourists. The biggest of those religious events is the Holy Week, 
celebrated the week before Easter.



The Bells Language
The city is also known as “the city where the bells talk”. The sound of the bells 

in São João del-Rei is a rare demonstration of beauty. Those who know its history are 
aware thet there are different rings to communicate different messages, such as the 
festive ring, the funeral ring, or the ring to invite the faithful to the mass. The ringing 
of bells is a characteristic language of the local life.

Music and Culture
Land of music, São João del-Rei still maintains two secular orchestras of sa-

cred music Lira Sanjoanense (São João del-Rei’s Lyre) (founded in 1776) and Ribeiro 
Bastos (founded in 1796). Lira Sanjoanense is the oldest orchestra in the Americas 
that is still functioning and the second oldest orchestra in the world. There is also the 
Orquestra Sinfônica (Symphonic Orchestra), founded in 1930, that gathers musi-
cians from the two other orchestras and from Orquestra da UFSJ (UFSJ’s Orchestra), 
created after the licentiate in Music started being offered by the institution.

Besides the orchestras, the land of music gathers bands, military bands and 
other musical groups. Some of the highlights are the Theodoro de Faria Band, the 

Santa Cecília Band, and the 11st Infantry Battalion Band, which is headquartered in 
São João del-Rei.

In response to the musical vocation of São João del-Rei, in 2006 UFSJ created 
the Course of Licentiate in Music, aiming to provide solid musical and pedagogical 
training, and to meet the demand for qualified professionals to perform as musical 
educators, instrumentalists, singers, researchers and music creators.

Carnival
In São João del-Rei, the sacred and the profane mingle and complete one 

another. During Carnival, a party that happens in February, the churches and the 
historical streets become the stage where Carnival groups and samba schools meet, 
forming an cultural hybridity that charms the thousands of people that come from 
all over the world to join the party and the happiness.

Maria Fumaça
In São João del-Rei it is possible to time travel. The travel that leads to the 

charming Tiradentes (another historical Brazilian patrimony) is made on board of 
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an American steam locomotive from the early 20th century, affectionately called Ma-
ria Fumaça. The ride starts on the old Train Station, inaugurated on 1881, and runs 
the 13 kilometres that separate the two cities in about half an hour, bordering the rio 
das Mortes (Deaths river) and unveiling the serra de São José (St. Joseph’s Mountain).

The Reference Destination for Study Tourism and Exchange Project
The National Plan of Tourism 2007/2010 elaborated by the Ministry of 

Tourism of the Brazilian Government, in its Regionalisation of Tourism Pro-
gram, mapped 200 regions of the country through an articulated work that 
gathered the organisations and the State Forums of Tourism and selected the 
itineraries and regions that present conditions to be worked on in order to 
meet an international markets standards.

As the Reference Destination of Study Tourism and Exchange the city of São 
João del-Rei, MG, was chosen.

Why São João del-Rei?
São João del-Rei, in the state of Minas Gerais, already meets a demand for 

the study tourism and exchange. It is one of the Brazilian Capitals of Culture, it has 

touristic infrastructure to meet the emerging demand, it has privileged geographic 
position, it offers regular flights to Rio de Janeiro and Belo Horizonte and other Bra-
zilian cities, and it has a university.

The city is situated in a region of great attractions, where important references 
of the tangible and the intangible patrimony meet, such as: the city of Tiradentes, 
parts of the mountains of Lenheiro and São José, and it houses the headquarters of a 
university that outstands in the academic and cultural Brazilian areas: the UFSJ.

Under this project, the UFSJ offers diverse international courses that aim to 
value the national cultural patrimony and the cultural diversity that is the main char-
acteristic of our history.

3. About UFSJ
São João del-Rei already had three undergraduate institutions at 1980’s, that 

decided to get together in order to creat an even larger institution. This is how 
Fundação de Ensino Superior de São João del-Rei –FUNREI was founded in 1986. 
Many years later, in 2002, FUNREI gained the status of Federal University, and was 
renamed Universidade Federal de São João del-Rei – UFSJ.
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Currently, UFSJ has many campuses, three of them in São João del-Rei (Santo 
Antônio, Dom Bosco and Tancredo Neves – CTan), and also the Centro Cultural 
Risoleta Neves, a cultural center also known as “Solar da Baronesa”. Every year 1,460 
students are admitted to the undergraduate courses in São João del-Rei, which are: 
Management, Public Management, Architecture and Urbanism, Applied Arts, Bio-
logical Science, Accounting Science, Computer Science, Economical Science, Social 
Communication, Physical Education, Electrical Engineering, Mechanical Engineer-
ing, Production Engineering, Philosophy, Physics, History, Geography, Languages, 
Mathematics, Music, Drama, Pedagogy, Psychology, Chemistry and Zootechny.

In 2008, an expanding project by the federal government made it possible for 
other campuses to be founded. The Campus Alto Paraopeba, situated in Ouro Bran-
co, accepts 500 new students in its Engineering courses every year, which are: Civil 
Engineering with emphasis on metalic structures, Bioprocesses Engineering, Me-
chatronic Engineering, Telecommunications Engineering and Chemical Engineer-
ing. The Campus Centro-Oeste Dona Lindu was also founded in 2008 in Divinóp-
olis, and offers 340 spots yearly in its courses of Biochemistry, Nursing, Pharmacy 
and Medicine. In 2010, Sete Lagoas received an UFSJ campus as well, admitting 200 

students a year in its three courses:  Interdisciplinary Bachelor in Biosystems, Agro-
nomic Engineering and Food Engineering.

UFSJ also offers undergraduate programs in distance education in Mathemat-
ics, Pedagogy and Public Administration.

Currently, the institution offers strictu sensu master’s degree courses (Liter-
ary Theory and Cultural Criticism, Discourse and Social representation, Physics 
and Chemistry of Materials, History, Psychology, Education, Energy Engineering, 
Electrical Engineering, Mechanical Engineering, Bioengineering, Health Sciences, 
Technologies for Sustainable Development, and Biotechnology), PhDs (Physics and 
Chemistry of Materials, and Bioengineering) and lato sensu graduate courses (MBA 
in Personnel Management, MBA in Accounting and Finance, Specialization in En-
trepreneurship Education - distance, Specialization in Literacy Practices and Literacy 
- distance, Specialization in Mathematics - distance, and Specialization in Media in 
Education - distance).

The UFSJ also counts with a Center for Distance Learning - NEAD - and in-
ternational programs conducted by the Office of International Affairs – ASSIN.
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4. About the Office of International Affairs – ASSIN
Created in 2004 through the initiative of its Rector at the time, the Office of 

International Affairs (ASSIN) is among the most important actions of Universidade 
Federal de São João del-Rei. It is a result of the understanding UFSJ managers and 
community that the international cooperation, based on solidarity and equality, is an 
instrument for overcoming asymmetries between people, systems and institutions, 
as well as building a better and more just society. The international cooperation is 
seen as a key instrument for the consolidation and expansion of the University and 
to the sustainable development of the country on the global scenario.

Our mission is to promote the international incorporation of UFSJ based on 
principles of transparency, reciprocity, feasibility, planning and record of its actions.

5. Programs and Projects
Among the various programs and projects developed by UFSJ, we highlight:

Programa de Mobilidade Acadêmica Internacional - PAINT
The “Programa de Mobilidade Acadêmica Internacional – PAINT”, created in 

2008 aims to promote the academic and research exchange of professors and students 
between UFSJ and foreign universities. It is understood that international coopera-
tion is a valuable instrument for external affirmation of local academic values, what 
is essential to the expansion of the international exchange of projects and activities of 
the University and to improve the scientific quality of its courses and research. In this 
sense, the university currently has several international agreements with foreign in-
stitutions in the Americas, Africa, Europe and Oceania, in various areas of operation.

Inverno Cultural – “Cultural Winter”
Amongst the many extension projects developed by UFSJ, one of the high-

lights is the Inverno Cultural, an event that happens every July and that its 25th edi-
tion in 2012.

The Inverno Cultural is a festival of art and cultural promoted by UFSJ. It is 
the institution’s main extension program and it consolidates its extensionist vocation 
through workshops, exhibitions, book launches, seminars, spectacles of different na-
tures and concerts, forming a rich repertoire and multiple languages of art and culture.

Maintaining its original form, the Inverno Cultural acquired a new dimen-
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sion from its 18th edition forwards: the performance of activities in 21 cities of the 
Trilha dos Inconfidentes da Estrada Real (“Inconfidentes’ Track of the Royal Road”) 
and national visibility, in printed press as well as in audio-visual. The event gathers 
annually many artists, writers, researchers, students and lovers of national and inter-
national cultures that come to take part and enjoy the project. 

  The festival’s concentration áreas are: Scenic Arts, Plastic Arts, Specials, 
Arts-Education, Visual Arts, Music and Literature.

The Expressions Project
The Expressions Project, developed by UFSJ’s Department of Languages, 

Arts and Culture (DLAC), was created in 2002 to offer to the institution’s in-
ternal and external communities the opportunity to learn a foreign language 
while contributing to the integral training of the Languages students.

Nowadays, the project works in partnership with the Office of International 
Affairs to fulfill the important mission of preparing the Brazilian students, in the 
sense of linguistically instrumentalise them, so that they can take part in the Inter-
national Academic Mobility Program. Also, the Portuguese for Foreigners course is 

offered, which contributes to the insertion of the foreign students in the communica-
tive practices of our society.

Language courses offered by the Expressions Project: English, Spanish, Italian, 
French, German and Portuguese for Foreigners. 

The Portuguese for Foreigners is offered free of charges to foreign 
teachers and students that come to the university through the International 
Academic Mobility Program developed by UFSJ’s Office for International Af-
fairs – ASSIN. Its main goal is to prepare foreign students to take part of the 
communicative processes in Portuguese, as well as to present some of the na-
tional and local cultures so that they can insert themselves more tranquility 
both in the academic and in the extra-academic contexts, contributing to their 
socialisation in the Portuguese language and their inclusion in the social-cul-
tural processes of our society.

Besides the regular courses, there are also intensive Portuguese for For-
eigners courses, generally offered during Inverno Cultural (“Cultural Winter”).
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6. Useful telephone numbers and addresses

UFSJ Headquarters – Santo Antônio Campus
Praça Frei Orlando 170 –Centro
São João del-Rei – MG
+55 32 3379-2300
www.ufsj.edu.br

Office of Academic Affairs (DICON)
dicon@ufsj.edu.br
+ 55 32 3379-2326 | +55 32 3379-2401

Office of International Affairs (ASSIN)
Praça Frei Orlando 170 –Centro – sala 2.32
São João del-Rei – MG
+55 32 3379-2391
assin@ufsj.edu.br
www.ufsj.edu.br/assin

Militar Police
190

Fire Department
193

Service of Mobile Urgencies
Assistance (SAMU)
192

Bus Station – São João del-Rei
Rua Coronel Antônio Maria Claret 
da Silva –Bairro Fábricas
+55 32 3373-4700
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1. Apresentação
Prezado aluno intercambista,
Este guia foi feito especialmente para ajudá-lo durante a sua estadia na Univer-

sidade Federal de São João del-Rei – UFSJ.
A Assessoria para Assuntos Internacionais – ASSIN é a responsável pelos seus 

assuntos acadêmicos durante o seu intercâmbio. Não hesite em nos contatar sempre 
que precisar. Após a sua chegada, nós lhe ajudaremos a se integrar perfeitamente em 
nossa universidade.

Nossa equipe está muito contente em recebê-lo.
Bem-vindo!

2. Sobre São João del-Rei
Localizada na encosta sul da Serra do Lenheiro, São João del-Rei é uma cidade 

histórica do interior de Minas Gerais, elevada ao status de cidade em 1838. 
A formação peculiar da cidade, que evoluiu de arraial minerador para impor-

tante pólo comercial da região do Campo das Vertentes, é responsável por sua carac-
terística mais interessante: uma mescla de estilos arquitetônicos que tem origem na 

arte barroca, passa pelo ecletismo e alcança o moderno. Seus becos estreitos, pon-
tes de pedra, chafarizes e o córrego do Lenheiro que atravessa o centro da cidade 
compõem o conjunto arquitetônico urbano que encanta aqueles que aqui vêm. 

Em 1943, seu acervo arquitetônico e artístico, composto por importantes edi-
ficações civis e religiosas, é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artísti-
co Nacional - IPHAN.

Sua inserção política é marcante e a cidade já foi palco de importantes eventos 
históricos do Brasil como a Guerra dos Emboabas e o movimento da Inconfidência 
Mineira, fatos históricos que causaram toda uma efervescência, cultural, econômica 
e social que influencia até hoje o modo de vida dos moradores.  

São João del-Rei também é a terra natal do ex-presidente Tancredo de Almei-
da Neves, responsável por liderar o movimento “Diretas Já”,  que culminou com a 
queda do regime militar e o consagrou como primeiro presidente eleito democrati-
camente no Brasil após 20 anos de ditadura militar.  

Devido a seu rico patrimônio material e imaterial, o Ministério da Cultulra 
conferiu a São João del-Rei em 2007 o título de Capital Brasileira da Cultura.
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O Teatro Municipal: Arte e Cultura
O teatro Municipal de São João del-Rei foi construído em 1893. Palco difusor 

da cultura regional encontra-se em pleno funcionamento e com rica programação, 
composta de espetáculos variados, a maioria deles com entrada franca.

A UFSJ tem um projeto de visita guiada ao Teatro Municipal, desenvolvido 
pelo curso de Teatro do Departamento de Letras, Artes e Cultura. 

A tradição da arte cênica em São João del-Rei remonta ao Clube de Teatro 
Artur Azevedo, fundado por Antônio Guerra no início do século XX. Hoje, diver-
sos grupos teatrais Sãojoanenses se apresentam no Teatro Municipal e nas ruas da 
cidade, mostrando a tradição artística que marca a identidade cultural de São João 
del-Rei. 

Igrejas, Eventos Religiosos e Cultura
A religiosidade é marcada tanto na edificação das igrejas seculares dos séculos 

XVII e XVIII, em estilo barroco, revestidas em ouro, com altares de madeira e lustres 
de cristais como na vida cultural da cidade e nos eventos religiosos que atraem turis-
tas nacionais e internacionais. O maior desses eventos religiosos é a Semana Santa, 

realizada na época da Páscoa.

A Linguagem dos Sinos
A cidade também é denominada a “cidade onde os sinos falam”. A sonori-

dade dos sinos de São João del-Rei é uma rara demonstração de beleza. Aqueles que 
conhecem sua história sabem que há toques diferentes para comunicar mensagens 
diferentes: há o toque festivo, o toque fúnebre, o toque para convidar os fiéis à missa, 
enfim, o toque dos sinos é uma linguagem característica da vida sãojoanense.

Música e Cultura
Terra da música, São João del-Rei ainda mantém duas orquestras seculares 

de música sacra: a Lira Sãojoanense (fundada em 1776) e a Ribeiro Bastos (fundada 
em 1796). A Lira Sãojoanense é a orquestra mais antiga das Américas ainda em fun-
cionamento e a segunda mais antiga do mundo. Há também a Orquestra Sinfônica, 
fundada em 1930, que agrega músicos das duas outras orquestras e a Orquestra da 
UFSJ, criada após a oferta do Curso de Licenciatura em Música da instituição.  

Além das orquestras, a terra da música congrega bandas, retretas e outros gru-
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pos musicais. Destacamos a Banda Theodoro de Faria, a Banda Santa Cecília e a 
Banda do 11º Batalhão de Infantaria que está sediado em São João del-Rei.

Em resposta à vocação musical da cidade de São João del-Rei, a UFSJ cria em 
2006 o Curso de Licenciatura em Música, com o intuito de fornecer sólida formação 
musical e pedagógica, e atender a demanda por profissionais qualificados para atu-
arem como músico-educadores, instrumentistas, cantores, pesquisadores e criadores 
de música.

Carnaval
Em São João del-Rei, o sacro e o profano se confundem e se completam. 

Durante o Carnaval, festa realizada no mês de fevereiro, as igrejas e as ruas 
históricas se tornam os palcos onde se concentram os blocos e escolas de sam-
ba, em um hibridismo cultural que encanta as milhares de pessoas de todo o 
mundo que se reúnem para participar da alegria e da festa.

A Maria Fumaça
Em São João del-Rei é possível fazer uma viagem no tempo. A viagem 

que leva à charmosa Tiradentes (outro patrimônio histórico brasileiro) é feita 
a bordo de uma locomotiva a vapor americana do início do século 20, denom-
inada carinhosamente de Maria Fumaça. O passeio parte da antiga Estação 
Rodoviária, inaugurada em 1881, e percorre os 13 quilômetros que separam as 
duas cidades em cerca de meia hora, margeando o rio das Mortes e descorti-
nando a serra de São José.

O Projeto Destino Referência de Turismo de Estudos e Intercâmbio 
O Plano Nacional de Turismo 2007/2010 elaborado pelo Ministério do 

Turismo do Governo Brasileiro, em seu Programa de Regionalização do turis-
mo, mapeou 200 regiões no País por meio de um trabalho articulado com os 
órgãos e Fóruns Estaduais de Turismo e selecionou os roteiros e regiões que 
apresentam condições de serem trabalhados para adquirirem um padrão de 
qualidade internacional de mercado. 

Para o Destino Referência de Turismo de Estudos e Intercâmbio, foi es-
colhida a cidade de São João del-Rei, MG. 

Por que São João del-Rei?
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São João del-Rei, em Minas Gerais, já possui demanda para o turismo 
de estudos e intercâmbio. É uma das Capitais da Cultura no Brasil, possui 
infra-estrutura turística para receber a demanda emergente, tem posição ge-
ográfica privilegiada, oferece vôos regulares para o Rio de Janeiro e Belo Hori-
zonte e outras cidades brasileiras e possui uma universidade 

O município está situado em uma região de grandes atrativos, onde se 
encontram importantes referências do patrimônio material e imaterial como: a 
cidade de Tiradentes, parte das Serras do Lenheiro e São José, além de ser sede 
de uma universidade que se destaca no acadêmico e cultural brasileiro: a UFSJ. 

No âmbito deste projeto, a UFSJ oferece cursos internacionais diversos 
que visam à valorização do patrimônio cultural nacional e da diversidade cul-
tural que é marca de nossa história.  

Ecoturismo
Privilegiada pela beleza da Serra do Lenheiro e da Serra de São José, São 

João del-Rei também é um destino imperdível para o Ecoturismo. Dentre os 
atrativos naturais da sua geografia, destacam-se as belas cachoeiras, as trilhas 

ecológicas e a Casa da Pedra - gruta com interessante formação geológica lo-
calizada nas imediações de São João del-Rei. A Casa da Pedra possui amplas 
galerias que se comunicam o exterior, formando labirintos de pedra.

A biodiversidade da fauna e flora da Serra de São José e Serra Tiradentes 
é uma das maiores riquezas de São João del-Rei.

3. Sobre a UFSJ
São João del-Rei já contava com três instituições de ensino superior na década 

de 1980, que decidiram se juntar para criar uma instituição ainda maior. Foi assim 
que a Fundação de Ensino Superior de São João del-Rei – FUNREI foi fundada em 
1986. Muitos anos depois, em 2002, a FUNREI ganhou o status de Universidade 
Federal, sendo renomeada para Universidade Federal de São João del-Rei – UFSJ.

Atualmente, a UFSJ possui vários campi, dos quais três são em São João del-
Rei (Santo Antônio, Dom Bosco e Tancredo Neves – CTan), além do Centro Cultur-
al Risoleta Neves, também conhecido como Solar da Baronesa. Anualmente, 1.460 
alunos são aceitos nos cursos de graduação em São João del-Rei, que são: Adminis-
tração,  Administração Pública, Arquitetura e Urbanismo, Artes Aplicadas com ên-
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fase em Cerâmica, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciência da Computação, 
Ciências Econômicas, Comunicação Social com habilitação em Jornalismo, Edu-
cação Física, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia de Produção, 
Filosofia, Física - bacharelado e licenciatura, Geografia, História, Letras, Matemática, 
Música, Pedagogia, Psicologia, Química - bacharelado e licensiatura, Teatro, e Zoot-
ecnia.

Em 2008, um projeto de expansão do Governo Federal possibilitou a fundação 
de novos campi. O Campus Alto Paraopeba, em Ouro Branco, aceita 500 novos 
alunos por ano em seus cursos de engenharia, que são: Engenharia Civil com ên-
fase em estruturas metálicas, Engenharia de Bioprocessos, Engenharia Mecatrônica, 
Engenharia de Telecomunicação e Engenharia Química. O Campus Centro-Oeste 
Dona Lindu também foi fundado em 2008 em Divinópolis, e oferece 340 vagas por 
ano em seus cursos de Bioquímica, Enfermagem, Farmácia e Medicina. Em 2010, 
Sete Lagoas também recebeu um campus da UFSJ, admitindo 200 novos alunos 
por ano em seus três cursos: Engenharia Agronômica, Engenharia de Alimentos e 
Bacharelado Interdisciplinar em Biossistemas.

A UFSJ também oferece cursos de graduação à distância em Matemática, Ped-

agogia e Administração Pública.
Atualmente, a instituição oferece cursos de mestrado strictu sensu (Teoria Lit-

erária e Crítica Cultural, Discurso e Representação Social, Física e Química de Ma-
teriais, História, Psicologia, Educação, Engenharia de Energia, Engenharia Elétrica, 
Engenharia Mecânica, Bioengenharia, Ciências da Saúde, Tecnologias para Desen-
volvimento Sustentável), doutorados (Física e Química de Materiais, e Bioengenha-
ria) e cursos de pós-graduação latu sensu (MBA em Gestão de Pessoas, MBA em 
Controladoria e Finanças, Especialização em Educação Empreendedora - à distân-
cia, Especialização em Práticas de Letramento e Alfabetização - à distância, Espe-
cialização em Matemática - à distância, Especialização em Mídias na Educação - à 
distância).

A UFSJ conta ainda com um Núcleo de Ensino à distância – NEAD e progra-
mas internacionais realizados no âmbito da Assessoria para Assuntos Internacionais 
- ASSIN.

4. Sobre a Assessoria para Assuntos Internacionais –ASSIN
Criada em 2004, por iniciativa de seu atual Reitor, a Assessoria de Assuntos 
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Internacionais (ASSIN) está entre as ações mais relevantes da Universidade Federal 
de São João del-Rei. Resulta da compreensão de seus gestores e da sua comunidade 
de que a cooperação internacional, fundamentada na solidariedade e na igualdade, 
é um instrumento de superação de assimetrias entre povos, sistemas e instituições, 
bem como de construção de uma sociedade melhor e mais justa. A cooperação in-
ternacional é entendida como um instrumento fundamental para a consolidação e 
expansão da Universidade e para o desenvolvimento sustentável do País no cenário 
global. 

Sua missão é promover a inserção internacional da UFSJ, a partir de princípios 
de transparência, reciprocidade, factibilidade, planejamento e registro de suas ações. 

5. Programas e Projetos

Dentre os vários programas e projetos desenvolvidos pela UFSJ, destacamos:  

Programa de Mobilidade Acadêmica Internacional - PAINT
O Projeto de Mobilidade Acadêmica Internacional – PAINT, criado em 2008 

visa o intercâmbio acadêmico para estudo ou pesquisa entre docentes e discentes 
da UFSJ e de universidades estrangeiras. Entende-se a cooperação internacional 
como instrumento valioso de afirmação externa dos valores acadêmicos locais, in-
dispensável à ampliação da interlocução internacional dos projetos e atividades da 
Universidade e à melhoria da qualidade científica de seus cursos e pesquisas. Nesse 
sentido, a universidade conta hoje com diversos convênios, em suas diversas áreas de 
atuação, com instituições estrangeiras nas Américas, África e Europa. 

O Inverno Cultural 
Dentre os vários projetos de extensão desenvolvidos pela UFSJ, destacamos o 

“Inverno Cultural”, evento realizado no mês de julho que já celebra sua 25ª edição.  
O Inverno Cultural é um festival de arte e cultura promovido pela UFSJ. Re-

alizado anualmente durante o mês de julho, é o maior programa de extensão da 
universidade e consolida sua vocação extensionista através de oficinas, exposições, 
lançamentos de livros, seminários, espetáculos de natureza diversa e shows, com-
pondo um rico repertório e linguagens múltiplas da arte e cultura.

Mantendo seu formato original, o Inverno Cultural adquiriu, a partir de sua 
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18ª edição, nova dimensão: realização de atividades em 21 municípios da Trilha dos 
Inconfidentes da Estrada Real e visibilidade em âmbito nacional, tanto em mídia im-
pressa quanto áudio-visual. O evento reúne anualmente diversos artistas, escritores, 
pesquisadores, alunos e amantes da cultura nacionais e internacionais que aqui vêm 
para participar e apreciar o evento. 

 As áreas de concentração do festival são: Artes Cênicas, Artes Plásticas, Espe-
ciais, Arte-Educação, Artes Visuais, Música e Literatura.

O Projeto Expressions 
O projeto Expressions, desenvolvido pelo Departamento de Letras, Ar-

tes e Cultura da UFSJ, foi criado em 2002 com o objetivo de oferecer às comu-
nidades interna e externa da UFSJ, a oportunidade de aprender uma língua 
estrangeira, ao mesmo tempo em que contribui para a formação integral do 
aluno do curso de Letras. 

Hoje, o projeto atua em parceria à Assessoria Internacional com a im-
portante missão de preparar os alunos brasileiros, no sentido de instrumen-
talizá-los linguisticamente, para participarem do Programa de Mobilidade 

Acadêmica Internacional. Além disso, oferece-se o Curso de Português para 
Estrangeiros que contribui para a inserção do aluno estrangeiro nas práticas 
comunicativas da nossa sociedade. 

Cursos de idiomas oferecidos pelo projeto Expressions: Inglês, Espan-
hol, Italiano, Francês, Alemão e Português para Estrangeiros.

O Curso de Português para Estrangeiros é oferecido, gratuitamente, aos 
docentes e discentes estrangeiros que vêm para a universidade no âmbito do 
Programa de Mobilidade Acadêmica Internacional, desenvolvido pela Asses-
soria Internacional – ASSIN – da UFSJ. Seu principal objetivo é preparar os 
alunos estrangeiros para participarem dos processos comunicativos em por-
tuguês, bem como, apresentar um pouco da cultura nacional e local para que 
possam se inserir com mais tranqüilidade tanto nos contextos acadêmicos 
quanto extra-acadêmicos da universidade, contribuindo assim, para sua so-
cialização na língua portuguesa e sua inclusão nos processos socioculturais de 
nossa sociedade.   

Além dos cursos regulares, há também a oferta de cursos intensivos de 
Português para Estrangeiros, geralmente oferecidos durante o Inverno Cultural. 
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6. Telefones e endereços úteis

Sede da UFSJ - Campus Santo Antônio
Praça Frei Orlando 170 –Centro
São João del-Rei – MG
+55 32 3379-2300
www.ufsj.edu.br

Divisão de Acompanhamento e Con-
trole  Acadêmico (DICON)
dicon@ufsj.edu.br
+ 55 32 3379-2326 | +55 32 3379-2401

Assessoria Para Assuntos Internacio-
nais (ASSIN)
Praça Frei Orlando 170 –Centro – sala 2.32
São João del-Rei – MG
+55 32 3379-2391
assin@ufsj.edu.br
www.ufsj.edu.br/assin

Polícia Militar
190

Bombeiros
193

Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência (SAMU)
192

Rodoviária – São João del-Rei
Rua Coronel Antônio Maria Claret 
da Silva –Bairro Fábricas
+55 32 3373-4700


