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A Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) 
foi instalada em 21 de abril de 1987 como Fundação de 
Ensino Superior de São João del-Rei (FUNREI). No ano 
de 2002 foi transformada em Universidade. Atualmente 
conta com cerca de 12 mil alunos, 845 professores e 56 

cursos de graduação e 27 de pós-graduação.  
O Plano Pedagógico Institucional privilegia, entre outros 
fatores, a valorização do ensino de graduação, a  arti-

culação entre ensino, pesquisa e extensão, a promoção 
da inclusão e da permanência de alunos carentes ou 

portadores de necessidades especiais. 
A UFSJ, que tem sede e foro na cidade de São João 
del-Rei, com três campi: Santo Antônio, Dom Bosco e 

Campus Tancredo Neves. Possui também unidades em 
Divinópolis, na região do Alto Paraopeba e em Sete La-

goas, localizadas no estado de Minas Gerais.  
 

.  
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Sobre a Assessoria Internacional 

  

 

 Criada  no ano de 2004, a assessoria para assuntos 

internacionais da UFSJ tem como missão promover a in-

serção internacional, a consolidação e a expansão da 

UFSJ no cenário global,  na construção partilhada do co-

nhecimento científico e cultural.  

 Possui acordos internacionais com os seguintes pa-

íses: Alemanha, Argentina, Áustria, Canadá, Chile, Co-

lômbia, Coreia, Cuba, Espanha, Estados Unidos, França, 

Holanda, Inglaterra, Irlanda, Itália, México, Moçambi-

que e Portugal – com total de 54 convênios. 

 Recebe todo ano alunos dos Estados Unidos, Timor 

Leste, Portugal, Colômbia, Paraguai e México. 

 A Universidade acredita que a  internacionalização 

da instituição é de extrema importância para que os alu-

nos possam ter contato com culturas totalmente diferen-

te das quais estão acostumados.  Provocando um cresci-

mento e amadurecimento do indivíduo.  
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Antes da Mobilidade Acadêmica 

   Para participar de um programa de mobi-
lidade sua universidade deverá ter convênio 
com a UFSJ e você deverá passar pelo proces-
so seletivo, e em seguida realizar os seguintes 
procedimentos da UFSJ:  

 
 - Envio da Carta de Recomendação 
 - Envio da Carta de Apresentação 

 - Envio do Histórico Escolar traduzido 
 - Carta de Aceite (emitida pela UFSJ) 

 
 

 - Como se candidatar à uma vaga de mobilidade? 
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 Depois que o aluno recebeu a carta de aceite 

da UFSJ, começa a preparação dos documentos 

necessários para que o estudante internacional re-

sida e estude no Brasil. 

 - Visto:  com a carta de aceite em mãos, o 

candidato deve se dirigir ao Consulado do Brasil 

em seu país de origem e fazer o requerimento do 

visto; tipo exigido pelo governo brasileiro é o VI-

TEM IV— que permite que estudar no Brasil. 

  - CPF (cadastro de pessoa física) : esse do-

cumento também é expedido pelo Consulado do 

Brasil e permite que o intercambista abra contas 

em bancos brasileiros, é necessário para a reali-

zação da matrícula na universidade e também 

para que a compra de chips de telefonia móvel.  

Procedimentos após aceitação 



Procedimentos após aceitação 

- RNE ( Registro Nacional do Estrangeiro):  

  

 Este documento funciona como identificação 

oficial do estrangeiro equivalente ao passaporte.  

 Assim o intercambista pode guardar o passa-

porte em um local seguro, evitando assim perdas e 

maiores complicações ao longo do período de in-

tercâmbio.  A emissão é feita pela Polícia Federal 

Brasileira,  com unidade mais próxima localizada 

na cidade de Juiz de Fora.   

 O custo para emissão deste documento é de 

cerca de R$ 411,00. A universidade disponibiliza 

um carro com motorista para levar os alunos até a 

sede mais próxima . 
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Procedimentos após aceitação 

 - Matrícula: Será marcado um encontro 

com o  estudante com um dos funcionários da AS-

SIN para a efetivação da matrícula na universida-

de. Após a realização da matrícula, o aluno estran-

geiro terá o direito de emitir a carteira de estudan-

te universitária. 

  

 

   - Validação das matérias: Com o plano 

de atividades que foi escrito pelo candidato duran-

te o processo seletivo do intercâmbio em mãos, se-

rá marcada uma reunião com o coordenador do 

curso  escolhido para a confirmação da grade de 

aulas, fazendo ou não alterações necessárias.  
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Procedimentos após aceitação 

 - Seguro Saúde:  

os estudantes devem con-

tratar um seguro saúde 

internacional  com cober-

tura mínima de hospitali-

zação de  $100.000,00 

USD ou equivalente, as-

sessoria  legal, traslado de 

emergência e repatriação 

de restos mortais, em ca-

so de falecimento.  

Hospital Nossa Sra. Das Mercês 



Página 11 



Página 12 

Infraestrutura da UFSJ 

  

- Biblioteca: Todos os campus da universidade 

contam com uma biblioteca . 

-Restaurante Universitário: para utilizar o 

restaurante o aluno precisa obrigatoriamente da 

carteira de estudante emitida pela universidade. O 

valor das refeições é de R$2,75. 

- Moradia Estudantil: é oferecida gratuitamen-

te mediante acordo entre UFSJ e a Universidade 

estrangeira. 

Biblioteca do Campus Alto Paraopeba 

Restaurante Universitário— 

Campus Tancredo Neves 



Campus Tancredo Neves—Ctan Campus Santo Antônio—CSA 

Campus Dom Bosco—CDB Campus Sete Lagoas—CSL 

Campus Alto Paraopeba—CAP Campus Centro Oeste —CCO 



Vivendo em São João del Rei 

Histórico 
 

-Datada de 1704 
- Palco de movimentos políticas. 
- Exploração de pedras preciosas 

 
- Sobre a cidade 

 
 População aproximada de 90 mil habitantes. 
 
 Suas pontes de pedra e seus casarios do sex XVIII 

preservam sua história e cultura  
 
 Cidade Segura, com baixo custo de vida é ideal para 

acolhimento de alunos universitários. 
 
 Situada num vale cercado por montanhas é local 

propício para o ecoturismo. 
 
 Cidade da Música e dos Sinos, caracterizada por rico 

patrimônio imaterial foi eleita capital brasileira da 
cultura. 



Vivendo em São João del Rei 
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Item Reais Dólar 

República de Estudantes $300,00—

$400,00 

$80,00-$110,00 

Casa de Família $500,00-$600,00 $135,00-$160,00 

Moradia Estudantil Gratuito

(mediante acordo 

prévio com uni-

versidade parcei-

ra)  

- 

Restaurante universitá-

rio (por mês) 

$80,00 $20,00 

Transporte (2 passagens 

de ônibus por dia—

durante um mês) 

$120,00 $35,00 

- Custo de vida mensal: 



Vivendo em São João del Rei 

 Cultura e Lazer: Como cidade histórica, 

São João del Rei possui alguns museus que contam 

a história da formação da cidade, exploração das 

pedras preciosas da região e registros importantes  

na história da arte no Brasil. Como por exemplo, a  

presença de obras do artista Aleijadinho (1730—

1814), que difundiu o estilo do rococó e do barroco .  

 O passeio de trem entre as cidades de São Jo-

ão del Rei e Tiradentes é uma opção para apreciar a 

paisagem natural das montanhas.  

 Além das ruas e vielas que revelam a idade da 

cidade, a cena cultural é movimentada. Com incen-

tivo da Universidade, eventos culturais acontecem 

durante o ano todo. Um dos grandes momentos 

desse apoio da instituição é o Inverno Cultural, que 
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acontece durante as férias de Julho. O evento traz 

além de atrações musicais  de todo  país, realiza ofi-

cinas e intervenções artísticas. 

Alguns museus: 

 - Museu Ferroviário: Exposição de peças 

antigas utilizadas nos trens, fotos e documentos da 

época de inauguração da estação na cidade.  

 - Museu Regional de São João del Rei:  

com entrada gratuita, é um dos museus mais com-

pletos, instalado num casarão antigo da época, com 

móveis e obras de arte do século XVIII e XIX. 

 - Museu de Arte Sacra:  reúne inúmeras 

imagens religiosas que fizeram parte da decoração 

das igrejas da cidade.  

Vivendo em São João del Rei 
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Final da Mobilidade Acadêmica 

 - Cada programa 

de intercâmbio possui 

algumas diretrizes  e 

normas a serem seguidas 

para o desligamento do 

aluno intercambista da 

universidade. Ao final do 

programa de intercâm-

bio será marcada uma 

reunião na Assessoria de 

Assuntos Internacionais 

para que os últimos deta-

lhes sejam resolvi-

dos e que todos os 

procedimentos le-

gais sejam realiza-

dos.  

Página 18 



Acesso a São João del Rei 

Distância das principais capitais: 

São João del Rei—Belo Horizonte: 190 km 

São João del Rei—São Paulo: 470km 

São João del Rei—Rio de Janeiro: 340 km 

 

O acesso à cidade é feito majoritariamente por  rodo-

vias federais e estaduais. 

Estado de Minas Gerais 

Localização de São João del Rei dentro do estado 



Telefones/ Endereços Úteis 

 ASSIN (Assessoria para Assuntos Internacionais) -  

TEL: +55 32 3379-5812—End: Praça Frei Orlando, 

170 - Centro—Campus Santo Antônio 

 DICON (Divisão de Controle e Acompanhamento 

Acadêmico): Tel:  +55 (32) 3379-5457 

Polícia : 190 

 Bombeiros: 192 

SAMU: 193 

 Rodoviária: Tel:  +55 (32) 3373-4700—                  

End: Rua Coronel Antônio Maria Claret da Silva—

Bairro: Fábricas  

Polícia Federal em Juiz de Fora: Tel: +55 (32) 3228-

9000 
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