
 

 

 



 

 

 

 

 

 

Boas Vindas da Pró-Reitoria de Graduação 
 

 

 

 Em nome da Universidade Estadual de Londrina –UEL e da 
reitoria e demais órgãos da universidade, registramos um 

caloroso abraço de boas vindas a todos os estudantes visitantes 
por meio dos programas de intercâmbio e de protocolos de 

cooperação. 
Esperamos que a estadia seja de acordo com as suas 

expectativas, que seus objetivos de aprendizagem sejam 
concretizados e que nossa Instituição possa contribuir para a 
construção de uma lembrança maravilhosa nesta etapa de sua 

vida. 

O “Guia do Estudante Visitante” procura sintetizar um 

conjunto de informações úteis sobre a UEL e a Cidade de 
Londrina. 

A Pró-Reitoria de Graduação e os demais órgãos desta 
Universidade estarão disponíveis para esclarecer e elucidar 

aspectos constantes neste Guia. 
Aqui ficam os sinceros votos de proveitosos estudos. 

 



1. O Brasil 

 
 

O Brasil é uma república federativa formada pela união de 26 estados federados e pelo 

Distrito Federal. O país conta 5.564 municípios, 183.987.291 habitantes, uma área de 

8.514.876,599 km², que equivale a 47% do território sul-americano. Em comparação com 

os demais países, dispõe do quinto maior contingente populacional e da quinta maior área. 

O clima do Brasil pode ser classificado, em geral, como equatorial, tropical e subtropical, 

mas dentro do território brasileiro há muitas diferenças quanto ao clima em mesmas 

regiões. Na visão global, o Brasil está localizado em duas áreas climáticas. Ressalta-se que 

92% do território está acima do Trópico de Capricórnio, zona tropical. Apenas a região sul 

e o sul do Estado de São Paulo localizam-se na zona temperada. Outro fator marcante do 

Brasil é o litoral grande e extenso, o que o torna um país bastante úmido. Em suma, o 

Brasil é considerado um país quente e úmido, mas nem todos os lugares do território 

nacional têm esta característica. 

 

2. O Estado do Paraná 
 

 

O Paraná é uma das 27 unidades federativas 

do Brasil. Está situado na região sul do país e 

tem como limites: São Paulo (a norte e 

nordeste), Oceano Atlântico (leste), Santa 

Catarina (sul), Argentina (sudoeste), Paraguai 

(oeste) e Mato Grosso do Sul (noroeste). 

Ocupa uma área de 199.314 km². 

Sua capital é Curitiba e outras importantes 

cidades são Londrina, Maringá, Foz do 

Iguaçu,  Ponta Grossa, Cascavel  e Paranaguá. 

O Paraná é o quinto estado mais rico do Brasil, antecedido por São Paulo, Rio de Janeiro, 

Minas Gerais e Rio Grande do Sul.  

O clima paranaense é predominantemente subtropical úmido. A temperatura varia entre 

14°C e 22°C, e o clima é mais frio na porção sul planáltica. Os índices pluviométricos 

oscilam de 1.500 mm a 2.500 mm anuais. 

 

 

 



 

3. A Cidade de Londrina 

 

 

 

 
Fonte: IV Maratona Fotográfica - Clic Seu Amor por Londrina - Shimene Fuganti de Araújo 

 

Cidade localizada na região norte do Estado do Paraná, a 369 km da capital paranaense, 

Curitiba. 

Com uma população de aproximadamente 500.000 habitantes, é a segunda cidade mais 

populosa do Paraná e a terceira mais populosa da região sul do Brasil.  

O clima de Londrina é classificado como subtropical úmido mesotérmico, com chuvas o 

ano todo, mas com tendência à concentração de chuvas no verão. A temperatura média 

anual fica acima dos 20°C. 

Em relação a outras cidades do Paraná como Curitiba ou Ponta Grossa, é  classificada 

como uma cidade muito quente, porém as temperaturas podem cair; a temperatura mínima 

registrada foi de - 4°C  em 1975 e  a máxima registrada foi de 43°C  em 1998.  



 

Como chegar 
 

 
Fonte: Arquivos UEL 

 

De carro - Londrina fica na região central do norte do estado. De Curitiba, deve-se seguir 

pela PR 376 até Apucarana, e depois pela PR 369 até Londrina. De São Paulo e Rio de 

Janeiro, pode-se chegar sem passar por Curitiba, basta seguir pela SP 280 até seu final, 

virar à esquerda na SP 327 até Ourinhos, e continuar na PR 369 até Londrina. 

 



 
Foto: Arquivos UEL 

De avião - Aeroporto de Londrina, Rua Tenente João Maurício de Medeiros, 300 - 

(0xx43) 3325-7228. Como fica muito próximo do centro da cidade, talvez a melhor opção 

seja pegar um táxi.  

 

 

 

 

 

 



 
Fonte: Arquivos UEL 

 

De ônibus - Terminal Rodoviário de Londrina "José Garcia Villar" - Avenida Dez de 

Dezembro, 1830 - (043) 3372-1800 - home page: www.trl.com.br.  

O Terminal é uma atração turística, com sua forma arredondada e cobertura toda em zinco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.trl.com.br/


Moradias 

 

 
Foto: III Maratona Fotografica 2005 - Danilo Eduardo Pinto de Miranda 

 

A UEL não dispõe de alojamento para estudantes estrangeiros, entretanto Londrina possui 

muitas moradias com valores que variam de R$ 300,00 a R$ 1000,00 por mês, podendo 

ser maiores no caso de hotéis, mas escolha com bastante cuidado, pois uma opção barata 

pode lhe trazer transtornos. 

As pousadas são lugares ideais para quem quer gastar pouco, elas oferecem café da 

manhã, entretanto, ao chegar verifique as instalações, pois podem deixar a desejar. 

Algumas solicitam parte do valor das diárias para assegurar a vaga do estudante. Sempre 

que isso acontecer procure falar com o  responsável  pelo estabelecimento antes de efetuar 

o pagamento.  

 

 

 

 



Alimentação 

 
Fonte: Arquivos UEL 

 

A Cidade conta com variadas opções de alimentação, também  existem no campus pontos 

de alimentação como o Restaurante Universitário (RU) e cantinas que oferecem opções de 

alimentação próximo dos Centros de Estudos, como o Centro de Estudos Sociais 

Aplicados – CESA, Centro de Ciências Biológicas -  CCB, Centro de Educação Física e 

Esporte - CEFE e  no Centro de Tecnologia e Arquitetura - CTU. 

À leste do campus, o Parque Universitário oferece opções de lanchonetes, bem como a 

aproximadamente 3 km do campus, seguindo pela PR 445 encontra-se o Shoping Catuaí 

com diversas opções.  

 



4. A Universidade Estadual de Londrina 
 

Um pouco de história 
 

 
Foto: arquivos UEL 

 

A Universidade Estadual de Londrina nasceu no auge da cultura cafeeira e cresceu junto com Londrina. 

Fundada em 28 de janeiro de 1970 teve seu reconhecimento em 07
 
de outubro de 1971. 

A Universidade foi estruturada a partir das cinco ex-faculdades existentes em Londrina: Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras; Faculdade Estadual de Direito; Faculdade Estadual de Odontologia; Faculdade 

de Medicina do Norte do Paraná e Faculdade Estadual de Ciências Econômicas e Contábeis.  



 
Foto: arquivos UEL 

 

O campus da Universidade está localizado à margem da rodovia Celso Garcia Cid, a 6 Km do centro de 

Londrina, com 235,57 hectares de área. 

Hoje são oferecidos na UEL 43 cursos de graduação e 167 de pós-graduação. 

Atualmente a comunidade universitária reúne cerca de 22 mil pessoas, entre professores, estudantes e 

funcionários. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

L e g e n d a 

  

AHC-Ambulatório do Hospital de Clínicas. ARI-Assessoria de Relações Internacionais. 

BC-Biblioteca Central. CECA-Centro de Educação, Comunicação e Artes. 

CECA-Centro de Educação, Comunicação e Artes. CEFE-Centro de Educação Fisica e Esportes. 

CESA-Centro de Estudos Sociais Aplicados. CCA-Centro de Ciências  Agrárias. 

CCB-Centro de Ciências Biológicas.   CCE-Centro de Ciências Exatas. 

CLCH-Centro de Letras e Ciências Humanas.   CTU-Centro de Tecnologia e Urbanismo.   

COPS-Coordenadoria de Processos Seletivos. Fazesc-Fazenda Escola. HV-Hospital Veterinário.   

INTUEL-Incubadora Tecnológica. MCT-Museu de Ciência e Tecnologia.   

PCU-Prefeitura do Campus.   RU-Restaurante Universitário. 

SEBEC-Serviço de Bem-Estar à Comunidade. ii  Guarita de Segurança e informações 



 
 

A Universidade também possui outros órgãos localizados fora do campus. 

Os atendimentos e assessorias prestados às comunidades interna e externa é hoje indispensável às pessoas 

que vivem na região. 

 

O Hospital Universitário – HU 

 

 
Foto: arquivos UEL 

 

 O HU é o maior órgão suplementar da UEL, atende pacientes de mais de 200 municípios paranaenses e 

outras 100 cidades dos Estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina. 

Nesse mesmo ritmo funcionam todos os órgãos suplementares e de Apoio de nossa Universidade como por 

exemplo:  

 

 

 
Hospital de Clínicas – na UEL 

 

 
 

 

 

 



Hospital Veterinário  

 

 
Foto: ArquivoUEL 

 

 

Editora 

 

 
Foto: ArquivoUEL 

 

 

 



 

Biblioteca Central  

 
Foto: arquivo UEL 

 
Museu Histórico Padre Carlos Weiss 

 
Foto: Marcio S. Negrão  - II MARATONA 

 

 

 



 

 

Cine Teatro Ouro Verde* 

Foto: Isabel Ourique Santanna - II MARATONA 
 

 
*Em reconstrução após incêndio de 12/02/2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Contamos com serviços disponibilizados pela UEL e Sociedade à Comunidade 

Universitária dentro do campus. Confiram alguns deles:  
 

Linha de Ônibus  
 

A Empresa de Transporte Coletivo Grande Londrina possui quatro linhas de ônibus que 

atendem o campus. As linhas 304, 305 e 307, com saída do Terminal Urbano, ligam o centro da 

cidade ao campus. A linha 904, que faz o trajeto Conjunto São Lourenço/Jardim Sabará 

(interbairros Zona Sul). Existe ainda a linha Cambé/Shopping Catuaí que sai do centro de 

Cambé, também passando pelo campus e tem com ponto final o Shopping Catuaí. 

Bancos 
 

Dentro do campus universitário existe uma agência do Banco Itaú e da Caixa Econômica, 

localizada no estacionamento da Biblioteca Central, e caixas eletrônicos no Hospital 

Universitário – HU, ao lado da Prograd e no CESA, e um caixa eletrônico do Banco Real na 

Secretaria da Associação do Pessoal da Universidade Estadual de Londrina – APUEL. 

Correios 

Na agência dos Correios da UEL, em frente à Biblioteca Central, você pode contar com 

todos os serviços prestados por uma agência dos correios: compra de selos, postagem de 

cartas, enviar sedex, telegramas, vales postais, encomendas e, até mesmo, adquirir uma 

caixa postal. (43) 3371-4556.  

Segurança 

Para sua tranqüilidade, a Prefeitura do campus administra os serviços de segurança, com 

vigias e ronda nos centros de estudos, além de um serviço computadorizado na Central 

Telefônica que registra o número de origem de todas as chamadas recebidas. Em caso de 

ocorrência de acidente de trânsito, furto, estacionamento em local proibido, procure o 

agente de segurança mais próximo, ele tomará as devidas providências. Fone: 3371-4200. 

Fotocópias 

Diversas centrais de fotocópias estão espalhadas pela UEL: Reitoria, CCA/CTU, 

Biblioteca Central, CCE, CESA, CLCH, HU e outras. 

 



Capela Ecumênica da UEL 

 
 

É uma réplica da primeira capela erguida em Londrina, em 1934, onde hoje está a Catedral 

da cidade. A Capela da UEL, além de representar um resgate histórico e arquitetônico, tem 

a importância de ser um espaço para a meditação e recolhimento espiritual. A capela está 

localizada entre o CCE e o CESA. 



Serviço de Bem-Estar à Comunidade – SEBEC 

Tem como finalidade o planejamento, coordenação, execução, supervisão e controle dos 

serviços que promovam o bem-estar dos agentes universitários e estudantes da UEL. 

Localiza-se no campus (próximo à Biblioteca) e no HU (anexo ao Ambulatório). O 

SEBEC presta os seguintes serviços à comunidade estudantil: 

 

 Restaurante Universitário - RU: fornece refeições diárias aos agentes 

universitários e estudantes regularmente matriculados na UEL. O horário de 

funcionamento é das 10h50 às 14h e das 17h30 às 19h30, de segunda à sexta-

feira. Para se ter acesso às refeições, os estudantes deverão dirigir-se aos 

caixas, com a "Carteira de Identificação Estudantil", para a compra de créditos, 

nos horários das 10h às 14h e das 16h às 19h30. 

 

 Passe Escolar: possuindo o "Cartão de Transporte Estudantil", o estudante da 

UEL obtém um desconto de 50% no preço da passagem de ônibus urbano. Para 

tanto, deverá providenciar fotocópia do documento de identidade, fotocópia do 

comprovante de residência e matrícula, preencher formulário retirado no 

SEBEC e entregar este formulário na Loja de Passes na Rua Quintino 

Bocaiúva, nº 351 - Fone: 0800-4007020. 

 Convênios com Profissionais da Área de Saúde e Laboratórios: O SEBEC 

dispõe de convênios com médicos especialistas, psicólogos, dentistas, 

fonoaudiólogos, fisioterapeutas, laboratórios e clínicas de exames diagnósticos, 

por meio dos quais o estudante e seus dependentes obtêm desconto de até 50% 

nos serviços conveniados. 

 Atendimento Ambulatorial à Comunidade Universitária: Presta 

atendimento médico, com pré e pós consulta de enfermagem, nas áreas de 

clínica geral, ginecologia e obstetrícia, sendo previamente agendado ou em 

caráter de urgência, no campus e no Hospital Universitário - HU (próximo ao 

Ambulatório). As consultas podem ser marcadas pessoalmente ou nos 

seguintes telefones: 3371-5807 (campus) e 3371-2372 (HU).  

 Moradia Estudantil: No início do ano letivo o SEBEC faz o processo de 

seleção para a Moradia Estudantil da UEL, informando por meio de editais, o 

período de inscrições para novos moradores. 



  Seleção e Triagem Sócio-Econômica: Programa desenvolvido pela Divisão 

de Serviço Social do SEBEC. Destina-se atualmente à seleção para vagas de: 

Moradia Estudantil; Núcleo de Psicologia Clínica; Núcleo de Atividades 

Físicas; Cursinho Pré-Vestibular e isenção da taxa de inscrição do vestibular. 

 Apoio Sócio-Familiar: O SEBEC oferece atendimento especializado nas áreas 

de serviço social, psicologia e psiquiatria com o objetivo de dar apoio às 

necessidades do estudante, no período em que permanecer regulamente 

matriculado na UEL,  com agendamento prévio pelos telefones 3371-4452 e 

3371-4222. 

 Atenção, Educação e Prevenção em Saúde: Desenvolve ações integradas em 

equipes multidisciplinares, em parceria com projetos de pesquisa em ensino e 

extensão, visando à promoção da saúde direcionada a  hipertensão, 

osteoporose, doenças sexualmente transmissíveis, doação de sangue, 

intervenção em surtos epidemiológicos, dentre outras. 

 

Procedimentos de chegada e de admissão 

 

Quando chegar em Londrina após estabelecer moradia dirija-se a Divisão Central de Estágios e Intercâmbios 

da Pró-Reitoria de Graduação na Universidade Estadual de Londrina, o endereço é o constante na capa deste 

guia. 

 

Está divisão é responsável pela inscrição e acompanhamento dos estudantes estrangeiros de graduação. 

A UEL tem ao seu dispor após a matrícula: 

 Identidade Estudantil. 

 Informativos sobre o curso escolhido. 

 Acesso a Bibliotecas e Restaurante Universitário. 

 Horários das aulas. 

 Informação geral sobre a cidade, a região e a Universidade. 

 Contatos úteis. 

 

Os Servidores da Pró-Reitoria de Graduação estão sempre disponíveis para auxiliar em todas as dificuldades 

e problemas que possam surgir durante a sua estadia. Não hesite em procurar-nos. 

 

 

 



 

5. Dicas e Orientações 
 

 

Telefonia 
 
Londrina conta com vários telefones públicos espalhados pela cidade, cujo formato lhe rendeu a denominado 

“Orelhão”. 

Para utilizar um telefone público basta adquirir em qualquer estabelecimento comercial um cartão telefônico 

específico para estes aparelhos. 

 

Telefone Fixo 

 

Em Londrina temos as seguintes companhias de telefonia fixa: Sercomtel, GVT e NET. Os aparelhos 

podem ser habilitados em dois modos: pós-pago e pré-pago. O pós-pago tem tarifas mais baratas, mas para 

cada plano há uma taxa mínima de assinatura mensal. Já o pré-pago pode ser recarregado com créditos 

apenas quando for necessário.  

 

Celular 
 

Em Londrina temos as seguintes companhias de telefonia celular: Vivo, Sercomtel, Claro, Brasil Telecom 

e TIM. Os aparelhos podem ser habilitados em dois modos: pós-pago e pré-pago. O pós-pago tem tarifas 

um pouco mais baratas, mas para cada plano há uma taxa mínima de assinatura mensal. Já o pré-pago pode 

ser recarregado com créditos apenas quando for necessário. Para os países onde o sistema utilizado é o 

GSM, é necessário apenas comprar um chip em qualquer loja das companhias e substituí-lo, podendo o 

aparelho ser usado na mesma hora. 

 

Como fazer uma ligação telefônica 
 

Para se fazer uma ligação local, deve-se somente discar o número do telefone correspondente.  

 

Para se fazer uma ligação de longa distância nacional, deve-se conhecer o código de área (DDD) da cidade 

para onde se quer ligar.  

 

Exemplo: 0 + código da operadora + código da cidade + número do telefone 

 

Para se fazer uma ligação de longa distância internacional, deve-se conhecer o código de área (DDI) do país 

para onde se quer ligar.  

 

Exemplo:  00+ código da operadora + código do país + código da cidade + número do telefone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Os códigos das operadoras disponíveis são os seguintes: 

 

14 - Brasil Telecom 
12 - CTBC Telecom 

21 - Embratel 

25 - GVT 

26 - IDT Brasil 

23 - Intelig 

43 - Sercomtel 

15 - Telefônica 

31 - Telemar 

41 - TIM 

17 - Transit Brasil 
 

 

Contatos Importantes 
 

 

 

Horários de Funcionamento de Estabelecimentos 
 

Lojas Comerciais - 9h às 18h 

 

Instituições Bancárias -  11h às 16h 

 

Órgãos Públicos - 8h às 18h  (em geral) 

 
 

Corpo de Bombeiros (Siate) 193 

Disque-Ambulância 192 

Polícia Militar 190 

Auxílio à Lista 102 

Aeroporto (43) 3325-7228 

Defesa do Consumidor – PROCON (43) 3321-0759 

Universidade Estadual de Londrina (43) 3371-4000 

Polícia Federal (43) 3315-6600 

Polícia Civil (43) 3339-2000 

Conselho Tutelar (43) 3378-0374 

Hospital Universitário (43) 3371-2000 

Hospital Evangélico de Londrina (43) 3378-1000 

Hospital Santa Casa de Londrina (43) 3373-1500 

Hospital Ortopédico de Londrina (43) 3323-7144 



Regras de Trânsito 
 

A preocupação com a qualidade de vida e a segurança está presente quando se fixam 

regras de comportamento especialmente no trânsito, onde ocorrem situações de risco que 

precisam ser conhecidas e gerenciadas por todos. A convivência entre as pessoas 

utilizando espaços públicos, envolve valores como responsabilidade e solidariedade. 

 

As normas para circulação como pedestre, visam garantir a prioridade e segurança no 

trânsito: 

 

 Antes de cruzar a pista de rolamento o pedestre tomará precauções de segurança, levando em conta 

a visibilidade, a distância e a velocidade dos veículos, utilizando faixas de pedestres, quando elas 

existirem.  

 Onde não houver faixa de pedestres, o cruzamento da via deverá ser feito em sentido perpendicular 

ao seu eixo. 

 Onde houver semáforo, obedecer as indicações das luzes. 

 Utilize calçadas ou passeios nas vias urbanas e os acostamentos nas vias rurais para circulação. 

 Nas áreas urbanas, quando não houver passeios ou quando não for possível a 

utilização deles, a circulação de pedestres na pista de rolamento será feita com 

prioridade sobre os veículos, pelos bordos da pista, em fila e no sentido contrário 

ao dos condutores. 

 O Código de Trânsito Brasileiro no Art. 254, proíbe o pedestre de permanecer ou 

andar na rua (exceto quando estiver atravessando de um lado para o outro), cruzar 

a rua nos viadutos, pontes ou túneis, andar fora da faixa de pedestres, quando 

existem, passarelas e passagens subterrâneas e desobedecer à sinalização de 

trânsito. A desobediência é enquadrada como infração leve e prevê cobrança de 

multa de 50% do valor (R$ 27,00). 

 Olhe sempre para todos os lados antes de atravessar para verificar o fluxo dos 

veículos e avaliar as condições para a travessia, atravesse sempre pela faixa de 

pedestres, quando ela existir. 

 Se um veículo de emergência com dispositivo de alarme sonoro estiver se 

aproximando, aguarde no passeio e só atravesse após a passagem dele. 

 Atravesse a via sempre em local que possibilite aos demais enxergá-lo. Os pontos 

cegos de visão entre condutores e pedestres são: curva, subida, descida, vegetação 

alta, caule das árvores, postes, veículos estacionados, na frente ou atrás dos ônibus 

parados, ou qualquer outro obstáculo que impeça de você ver o veículo e que 

impeça o condutor de ver você. 

 Onde não houver faixa ou passagem apropriada, atravesse sempre em linha reta, 

fazendo o menor percurso e sem parar sobre a via. Ande com passos rápidos e 

firmes, mas sem correr. 

 Não atravesse as pistas de rolamento em viadutos, pontes e túneis. 

 Utilize a passarela ou passagem subterrânea, quando houver. 

 

Compreender as leis de trânsito e respeitá-las garante a proteção da vida, que é nosso bem 

maior. 



 

1. Antes de partir e depois da chegada 
 

Quando decidimos fazer intercâmbio dá aquele friozinho na barriga. A ansiedade e a emoção são tanta, que a 

gente sempre acha que não vai dar tempo de fazer nada. Para auxiliá-lo neste momento tão importante 

preparamos algumas orientações:   

Preparativos antes da viagem: 

 Providencie seu passaporte com a máxima antecedência possível. A burocracia 

pode tornar o processo mais lento do que parece.  

 Se você já tem passaporte, verifique o prazo de validade, para não correr o risco de 

que ele expire durante sua viagem. Alguns países só concedem vistos se a validade 

do passaporte se estender por, pelo menos, seis meses depois da viagem. 

 Verifique se os países que você vai visitar exigem vistos. Providencie a 

documentação para consegui-los com antecedência. Alguns países só têm 

representações diplomáticas em Brasília, o que significa mais tempo de espera. 

 Previna-se sempre fazendo uma assistência médica internacional, pois os médicos 

e hospitais são caríssimos e você poderá estar desprevenido numa emergência. 

 Uma boa viagem começa muito antes do embarque. Leia tudo o que puder sobre os 

lugares que vai visitar. Compre livros e guias. Informe-se sobre costumes e 

hábitos. 

 Entre em contato com seu banco ou administradora de cartão de crédito para obter 

uma listagem com os locais dos caixas eletrônicos fora do país. 

 Deixe uma cópia de seu itinerário pessoal com todos os números de telefones na 

sua casa. 

 Tire uma fotocópia de sua passagem aérea e passaporte. No caso de extravio de um 

deles, fica muito mais fácil solicitar uma segunda via.  

Alguns documentos para estrangeiros: 
 

 Documentação para Permanência Temporária de Estrangeiros 
 

A obtenção do seu documento de permanência temporária de estrangeiros, indispensável para sua 

permanência prolongada no Brasil, tem duas etapas e começa no seu país de origem. 

 

Na Embaixada Brasileira (ou Consulado) em seu país de origem, você deve: 

 

 Solicitar o Visto IV (de estudante). Para isto, você deve ter em mãos a Carta de Aceite 

enviada pela UEL. 

 

 Você receberá documentação referente a pedido de visto a ser entregue à Polícia Federal 

do Brasil. 

 

Atenção: Você não poderá solicitar um visto de permanência com um visto diferente do Visto de Estudante. 

 

No Brasil o documento de permanência temporária de estrangeiros chama-se: Registro Nacional de 

Estrangeiros (RNE). 

 

 

 

 

 

 



 Cadastro de Pessoas Físicas – CPF 
 

É um documento expedido pela Receita Federal do Brasil, usado para abertura de conta em banco, abertura 

de cadastro nas empresas e contratos diversos. 

Ele não é obrigatório para a permanência do estrangeiro no Brasil, mas será muito útil, em especial para 

quem permanecer no país por mais de 6 (seis) meses. 

 

Para solicitar o documento dirija-se até uma agência do Banco do Brasil ou dos Correios com uma cópia do 

seu Registro Nacional de Estrangeiros - RNE e solicite o formulário para inscrição no CPF. 

 

Check List 

 

Para auxiliá-los nos preparativos de viagem, veja o “check list” que preparamos para você não esquecer: 

  

A mala 
  

A maioria das pessoas adora viajar, mas poucas gostam de arrumar as malas. Porém, o que você leva na sua 

bagagem é muito importante para o sucesso da sua viagem. 

 O ideal é dividir sua bagagem em uma mala para despachar (com rodinhas é melhor) e uma maleta 

de mão.  

 Na maleta de mão, leve consigo artigos higiênicos, uma troca de roupa e medicamentos, pois é 

complicado comprar remédio no exterior sem receita médica.  

 Se você usa óculos, leve um par de reserva acompanhado da receita.  

 Identifique a mala do seu jeito. Pode exagerar. É a melhor maneira de sua mala não ser confundida 

com outra parecida nas esteiras dos aeroportos. Não deixe de colocar seu nome, telefone e endereço 

completo.  

 Caso sua bagagem seja extraviada, você deve fazer um boletim de ocorrência junto à companhia 

aérea. A responsabilidade da mala após o check-in é inteiramente da companhia aérea.  

 

 



O dinheiro 

    

Um centavo 

    

Cinco centavos 

    

Dez centavos 

    

Vinte e cinco centavos 

    

Cinqüenta Centavos 

    

Um real 

  

Um real 

  

Dois reais 

  

Cinco reais 

  

Dez reais 

  

Vinte reais 

  

Cinqüenta reais 

  

Cem reais 

Fonte: http://www.bcb.gov.br 



 É mais seguro levar cartões de créditos internacionais, porque em caso de roubo, você pode 

cancelá-los. Os cheques de viagem são tão confiáveis que alguns bancos e casas de câmbio no 

exterior até pagam por eles taxas de câmbio ligeiramente maior do que as que oferecem por papel-

moeda.  

 Nunca transporte todo o dinheiro num lugar só. Leve a maior parte com você naquelas bolsinhas 

que se levam debaixo da roupa.  

 Leve dinheiro trocado na moeda do país que vai visitar, para que se você precisar usar antes de 

trocar seus dólares no local de desembarque.  

 Não esqueça do cartão de crédito internacional. Além de bem aceito em quase todos os lugares do 

mundo, é mais seguro do que levar dinheiro vivo. Tenha sempre a mão o número do cartão e o 

telefone da empresa emissora, para ligar no caso de ser roubado. 

 

Os documentos 

Assegure-se de que dispõe dos documentos necessários antes da partida para a Universidade. Selecionamos 

abaixo alguns documentos essenciais: 

 

 Carta de Aceite emitida pela universidade de origem. 

 Carta de encaminhamento emitida pela universidade de destino. 

 Relação de contatos na universidade de origem e de destino. 

 3 (três) fotos 3x4 com fundo branco. 

 Documento de identificação (Passaporte/ Cartão de Entrada/ Identidade). 

 Visto de estudante. 

 Seguro de vida e saúde. 

 

Dicas para economizar 
  

 Primeira coisa, tirar a Carteira Internacional de Estudante. Com ela você pode conseguir descontos 

em hotéis, danceterias, escola, teatros, cinemas e vários outros lugares, em qualquer país do mundo.  

 

 Em caso de hotéis peça descontos, muitos deles aceitam negociar seus preços.  

 

 Quando fizer ligações para o país de origem utilize um telefone fixo, pois é mais barato do que 

celulares.  

 

 Use e abuse da internet para mandar notícias para seus pais e amigos. No Brasil contamos com 

diversos “cybercafé”, lugar onde você pode conhecer pessoas e utilizar a internet pelo tempo que 

quiser, pagando uma pequena taxa. 

 

 A alimentação é responsável por boa parte dos gastos do seu orçamento de viagem. 

No Brasil, os restaurantes com vendas por quilo ou pratos feitos são geralmente 

mais baratos. São mais ou menos assim: peixe, bife (de carne de vaca ou porco), ou 

frango, acompanhados de arroz, feijão e salada. 

 

 

 

 

 

 

http://www.cybercafes.com/


Dicas para o aeroporto  
  

 Chegue no aeroporto duas a três horas antes do horário de partida 

 Se você tem máquinas fotográficas, computadores, filmadoras ou qualquer outro eletrônico de 

valor, registre esses equipamentos para que na volta ao país de origem não tenha que pagar 

impostos sobre esses aparelhos, como se você os tivesse comprado no país de destino 

 Quando passar para a sala de embarque, seus pertences serão submetidos ao aparelho de raio X. 

Não se preocupe, porque esse equipamento não danifica os filmes fotográficos que estiverem na 

maleta de mão 

 Cheque sempre se seus pertences de mão estão com você 

 

 

O dia-a-dia 
 

 No Brasil, apertos de mão, abraços e até mesmo beijos em mulheres são aceitáveis, entretanto, o 

melhor é inclinar o corpo para a frente e esperar o aperto de mão – o anfitrião sinalizará. 

 Em um dialogo procure não tocar no interlocutor. 

 Não pergunte sobre a vida pessoal dele nem fale sobre a sua. 

 Ceda sempre a passagem. 

 Seja pontual. 

 Você não conhece a cidade, não sabe exatamente quais são as ruas mais perigosas e os horários 

que os ladrões gostam de agir. Sim, quem está viajando teoricamente é bem mais vulnerável a 

assaltos, roubos ou crimes piores. Mas ninguém deve deixar de viajar por causa disso. É só 

tomar alguns cuidados básicos e colocar o pé na estrada. 

 Na rua, não faça cara de perdido nem de turista. 

 Mantenha jóias, dinheiro, passagem e passaporte no cofre do hotel. Ande com uma cópia do 

documento na bolsa. 

 Prefira cartão de crédito a dinheiro vivo e tome muito cuidado com a chave de seu quarto. 

 Tenha sempre à mão alguns telefones úteis no Brasil para o caso de emergência (médico, 

parentes, amigos, universidade, etc). 

  



LINKS ÚTEIS 

 

 Departamento da Polícia Federal: http://www.dpf.gov.br 

 Perguntas Freqüentes endereçadas à Polícia Federal: 

http://www.dpf.gov.br/web/servicos/perguntas_respostas.pdf 

 Consulta a CEPs no Brasil: 

http://www.correios.com.br/servicos/cep/cep_loc_log.cfm 

 Correios: www.correios.com.br 

 Turismo no Brasil: http://www.turismo.gov.br 

 Lei do Estrangeiro: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6815.htm 

http://www.dpf.gov.br/
http://www.dpf.gov.br/web/servicos/perguntas_respostas.pdf
http://www.correios.com.br/servicos/cep/cep_loc_log.cfm
http://www.correios.com.br/
http://www.turismo.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6815.htm


Consulados 
Alemanha  
Avenida João Gualberto, 1237, cep:80030-001 Curitiba/PR 
telefone:252-4244 ou 252-4948 

Alemanha 
Rua emiliano perneta 297 cj 234 – Centro – Curitiba/PR – Paraná 
telefone : (41) 3222-6920 

Angola 
Av. Rio Branco, 311 salas 201 a 209 – Centro CEP 20040 - Rio de Janeiro/RJ 
telefone: (21) 3220-9439 

Argentina 
Rua Benjamin Constant 67, 15 andar, cep:80060-020 Curitiba/PR 
Telefone: (41) 3222-9589 / 3222-0799  - Email:ccuri@netpar.com.br 

Britânico 
Rua presidente faria 51 cj 204 – Centro - Curitiba – Paraná/PR 
 telefone : (41) 3023-6728 

Cabo Verde 
Av . Professor Alfonso Bovero, 1057 - 9º andar conj.97/98/99 – Perdizes CEP 05019-010 - São 
Paulo/SP 
telefone (11) 3871-0017- Email: consuladocvsp@uol.com.br 

Canadá 
SES Av. das Nações, Qd. 803, Lote 16 Brasília/DF, CEP:70410-900 
telefone: (61) 3424-5400 / 3424-3330 / 3424-3301 –  Email: brsla-cs@internacional.gc.ca 

Chile 
Av. Marechal Deodoro, 235, 1° Andar, Sala 103 Curitiba – PR, CEP:80020-230 
telefone: (041)225-1369 

Equador 
Rua emiliano perneta 680 cj 1804 – Centro – Curitiba/PR 
telefone : (41) 3225-2003 

Espanha 
Rua visconde do serro frio 229 - Novo Mundo – Curitiba/PR 
telefone: (41) 3246-1408 / 3246-3088 

Estados Unidos 
Rua Padre João Manoel, 933 – Cerqueira César – São Paulo/SP CEP: 01411-001 – telefone:: 
30816511 

França 
Rua Pedro Rolim de Moura, 65 Curitiba – PR  - CEP:80030-250 
telefone::(41) 3320-5805/3314-4650 

Grécia  
Rua Alfredo Bufren, 51, CJ 21/22 cep 80020-240 Curitiba/PR 
telefone: 223-5215 

Holanda 
Avenida candido de abreu 469 cj 1605 - Centro Civico – Curitiba/PR 
telefone: (41) 3352-0854 

Itália  
Rua Marechal Deodoro, 630, 21andar-Centro Comercial Itália Caixa Postal-1093 CEP: 80010-010 
Curitiba/PR 
telefone: 222-6066 e-mail: concuri@bbs2.sul.com.br  

Japão  
Rua Marechal Deodoro, 630, Edifício CCI, 18 andar, cep: 80010-920 Curitiba/PR 
telefone: 3224-3861 e-mail:cgicwb@zaz.com.br 

Paraguai 
R. Voluntários da Pátria, 400-Ed. Wawel, s/501, Praça Osório 
Curitiba - PR CEP:80020-917 
telefone: (41) 223-2132/222-9226 

Portugal 
Rua visconde do rio branco 1358 - 20 – Centro – Curitiba/PR – Paraná 
telefone : (41) 3233-4211 

 

mailto:consuladocvsp@uol.com.br
mailto:brsla-cs@internacional.gc.ca


COMPLEXO REITORIA 
 

REITORIA 
Telefone:   43  3371-4211 

Fax:  43  3328-3343  - gabreitor@uel.br             vicereitoria@uel.br 
 

OUVIDORIA 
Telefone:   43  3371-5850  - ouvidoria@uel.br 

 
PROCURADORIA JURÍDICA - PJU 

Telefone:   43  3371-4401  - assejur@uel.br 
 

ASSESSORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS - ARI 
Telefone:   43  3371-4188   Fax: 43  3371-4679  - ari@uel.br 

 
ASSESSORIA DE AUDITORIA INTERNA - AAI 

Telefone:  43  3371-5784  - aai@uel.br 
 

ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO - ATI 
Telefone:   43  3371-4230  - ati@uel.br 

 
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN 

Telefone:  43  3371-4731   Fax:   43  3371-4644  - proplan@uel.br 
 

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - PROAF 
Telefone:  43  3371-4354   Fax:   43  3371-4126   - proaf@uel.br 

 
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO - PROGRAD 

Telefone:  43  3371-4483   Fax:  43  3371-4561  - pgr@uel.br 
 

PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS - PRORH 
Telefone:   43  3371-4392   Fax:  43  3371-4101  - prorh@uel.br 

 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPPG 

Telefone:  43  3371-4110   Fax:   43  3371-4320  - proppg@uel.br 
 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO - PROEX 
Telefone:  43  3371-4512   Fax:   43  3371-4182  - proex@uel.br 

 
COORDENADORIA DE PROCESSOS SELETIVOS - COPS 

Telefone:   43  3371-4240  - cops@uel.br 
 

COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - COM 
Telefone:   43  3371-4706  Fax:  43 3371-4281  - noticia@uel.br 

 

 
DEMAIS ÓRGAÕS LOCALIZADO NO CAMPUS 

 
CENTRO DE LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS - CLCH 

Telefone:  43  3371-4408   - cchadm@uel.br 
 

CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - CCB 
Telefone:  43  3371-4207   - ccb@uel.br 

 
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS - CCE 
Telefone:  43  3371-4611  - cce@uel.br 

 
CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS - CCA 

Telefone:  43  3371-4435   - cca@uel.br 
 

CENTRO DE ESTUDOS SOCIAIS APLICADOS - CESA 
Telefone:  43  3371-4215  - cesasec@uel.br 

 
CENTRO DE EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ARTES - CECA 

Telefone:  43  3371-4318   -  ceca@uel.br 
 

CENTRO DE TECNOLOGIA E URBANISMO - CTU 
Telefone:  43  3371-4525   - ctu@uel.br 

 
CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE - CEFE 

Telefone:  43  3371-4207  - cefd@uel.br 
 

COLÉGIO APLICAÇÃO - CAPL 
Telefone:  43  3371-4389   - capl@uel.br 
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HOSPITAL VETERINÁRIO - HV 
Telefone:  43  3371-4309   -  hv@uel.br 

 
FAZENDA ESCOLA - FAZESC 

Telefone:  43  3371-4426  - fazenda@uel.br 
 

BIBLIOTECA CENTRAL - BC 
Telefone:  43 3371-4219   - dir.bc@uel.br 

 
PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO - PCU 

Telefone:  43  3371-4540   - sepcu@uel.br 
 

EDITORA - EDUEL 
Telefone:  43  3371-4656     Livraria   43 3371-4683  - eduel@uel.br 

 
LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL - LABTED 

Telefone:  43  3371-4518   - labted@uel.br 
 
 

SERVIÇO DE BEM-ESTAR À COMUNIDADE - SEBEC 
Telefone:  43  3371-4462  - sebec@uel.br 

 
RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO - RU 
Telefone:  43  3371-4756   - ruel@uel.br 

 
AMBULATÓRIO DO HOSPITAL DE CLÍNICAS - AHC 

Telefone:  43  3371-5767   - gerclinhc@uel.br 
 

RÁDIODIFUSÃO EDUCATIVA - RÁDIO 
Telefone:  43  3371-4682   Fax:  43 3348-5025   - radio@uel.br 
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