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  UNIVERSIDADE FEDERA DE SANTA CATARINA (UFSC) 
 

A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) é uma instituição de 

ensino superior pública federal brasileira, sendo a maior universidade do 

estado de Santa Catarina e uma das principais da Região Sul do Brasil. 

 

A sede e a cidade universitária ficam em Florianópolis, no Campus Reitor 

João David Ferreira Lima, também chamado de Campus Trindade, que 

concentra a grande maioria dos cursos. Na segunda metade da década de 

2000, como parte do plano de expansão das vagas no ensino superior do 

governo federal, a UFSC inicia um processo de interiorização, abrindo 

novos campi em Araranguá, Curitibanos, Joinville e Blumenau. 

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 

(PGCIN) 

O Programa de Pós-graduação em Ciência da Informação, desde seus 
inícios visa, a formação de profissionais altamente qualificados e capazes 
de pesquisar os aspectos teóricos, metodológicos e práticos relativos à 
produção, comunicação e representação do conhecimento e da 
informação, assim como, investigar os processos, ambientes, serviços, 
produtos e sistemas de gestão da informação e do conhecimento. 
Atualmente, o Programa possui nota 5 de 7 na avaliação da CAPES e, 
vem trabalhado de forma organizada e consciente, do seu papel no 
processo de desenvolvimento científico, regional, nacional e internacional. 
 

 
 
  

Florianópolis 

Santa Catarina 



 

 

Trâmites para viajar ao Brasil: 
 

1. Visto temporário IV (estudante) 

O candidato estrangeiro deverá providenciar o visto temporário IV (estudante) 

junto à Representação Diplomática Brasileira no seu país de origem. Para 

isso, deverá utilizar a carta de aceite enviada pela Coordenação do Programa 

Pós-Graduação. A carta contém todas as informações necessárias para 

solicitar o visto, que deverá ser obtido exclusivamente no país de origem. 

(Não será concedida matrícula para estrangeiro com visto de turista). 

 

 

2. Seguro Saúde 

É recomendável que o estudante contrate um seguro de vida, acidente, saúde 

e repatriação durante todo o período que perdure a sua estadia no Programa 

de Pós-Graduação em Ciência da Informação da UFSC. 

 

 

3. Documentos que deverão ser entregues na secretaria do 
Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da 
UFSC: 

Ao chegar ao Brasil, o estudante deve apresentar á secretaria do PGCIN os 

seguintes documentos originais: diploma de graduação, diploma de mestrado, 

histórico escolar da graduação e do mestrado, identidade (passaporte, 

Carteira de Registro Nacional Migratória), separe-os, eles serão necessários 

para efetivar sua matrícula no Programa de Pós-Graduação para o qual você 

foi selecionado. 



 

 

Processos a realizar na chegada ao Brasil: 

Os estudantes estrangeiros aprovados em processos seletivos para cursar 

estudos, no Programa de Pós-graduação em Ciência da Informação da 

Universidade Federal de Santa Catarina, ao chegarem ao Brasil, precisam dar 

entrada nos seguintes processos: 

1. Emissão de Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), registro mantido pela 

Receita Federal do Brasil; para emissão do CPF acesse aqui, 

(https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacao-

tributaria/cadastros/cpf/servicos/2-inscricao-no-cpf)  

2. Emissão da CARTEIRA DE REGISTRO NACIONAL MIGRATÓRIA 

(CRNM), documento obrigatório para sua permanência legal no Brasil; 

para maiores informações acesse aqui: (https://www.gov.br/pt-

br/servicos/registrar-se-como-estrangeiro-no-brasil)  

3. Abertura de Conta Bancária no Banco do Brasil, banco brasileiro, 

constituído na forma de sociedade de economia mista: 

a) O aluno estrangeiro que precisar abrir uma conta bancária deve ir a 

uma agência do Banco do Brasil com os seguintes documentos: 

• CARTEIRA DE REGISTRO NACIONAL MIGRATÓRIA (CRNM) 

(comparecer à Polícia Federal do Brasil com o passaporte ou, 

se oriundo de país do MERCOSUL, um documento de 

identidade com foto para solicitar o CRNM);  

• CPF – Cadastro de Pessoa Física; 

• Carta da UFSC comprovando matrícula regular e vínculo 

estudantil; 

• Comprovante de residência no nome do aluno ou declaração 

que o aluno reside no local informado emitida por qualquer 

pessoa, assinada, com firma reconhecida em cartório + um 

comprovante de residência no nome do declarante (pode ser 

conta de luz / água com até 2 meses antecedentes). Trata-se de 

uma carta simples endereçada ao BB, dizendo que o bolsista 

mora em tal endereço. 

Obs: Recomendamos a abertura da conta bancária na Agência do Banco do 

Brasil n° 1453, localizada em: Rua Delfino Conti, 306, TRINDADE, Florianópolis, 

SC, 88040-370. Telefone. 0800 729 0722. 

4. Confecção do Cartão de Saúde (SUS), documento que permite a 

identificação única dos usuários do SUS e contribui com a organização 

de atenção à saúde: 

A solicitação do Cartão SUS é um processo simples e gratuito, o 

qual deve ser realizado numa unidade de saúde do sistema, bem 

como, as UBS (Unidade Básica de Saúde) presentes no bairro em 

https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacao-tributaria/cadastros/cpf/servicos/2-inscricao-no-cpf
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacao-tributaria/cadastros/cpf/servicos/2-inscricao-no-cpf
https://www.gov.br/pt-br/servicos/registrar-se-como-estrangeiro-no-brasil
https://www.gov.br/pt-br/servicos/registrar-se-como-estrangeiro-no-brasil


 

que reside ou demais municípios próximos a sua residência, ou, na 

Secretaria de Saúde da sua cidade. 

Além disso, você também pode realizar um pré-cadastro pela 

internet (veja abaixo o passo a passo para solicitar) para solicitar o 

Cartão SUS e imprimir o protocolo. 

 

Depois é só ir até a unidade de saúde mais próxima de sua 

residência após 30 dias para retirar o mesmo, basta apresentar o 

protocolo e documento de identificação com foto. 

O prazo para recebimento é de até 90 dias. 

Para solicitar o cartão SUS é necessário ter em mãos os seguintes 

documentos: 

• Carteira de Registro Nacional Migratória (CRNM), 

• Cadastro de Pessoa Física – CPF 

• Comprovante de residência atualizado. 

Caso precise de atendimento e ainda não possua o cartão SUS, 

poderá ser atendido da mesma maneira, pois nenhum cidadão é 

impedido de receber atendimento por isso. 

 

 
  



 

 

Informações gerais sobre a PGCIN-UFSC: 
 

1) Pagamento das bolsas 

O pagamento das bolsas ocorrerá até o quinto dia útil de cada mês. O 
pagamento referente ao mês de março ocorrerá até o quinto dia útil do mês 
de abril. 

Para receber o valor da bolsa é fundamental providenciar o mais rápido 
possível o CPF e a abertura da conta bancária logo quando chegar ao Brasil. 

 

2) Moradia 

A UFSC não conta com alojamentos para estudantes, o candidato deverá 
procurar um local para hospedagem em estabelecimentos próximos à 
UNESP. 

Para informações sobre opções de alugueis, repúblicas, pousadas ou 
hotéis você deve buscar informações em páginas de anúncios e de empresas 
imobiliárias, para contratar a locação de moradia antes de sua chegada ao 
Brasil. 

3) Alimentação 

O campus Professor João David Ferreira Lima possui um Restaurante 
Universitário (RU), encarregado do fornecimento à comunidade acadêmica, 
de uma alimentação balanceada e diversificada, produzida dentro de um 
padrão de qualidade, preocupando-se com a diversidade de hábitos 
alimentares presentes em nosso estado.  O RU oferece preços econômicos 
de refeições para a comunidade.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SEJAM BEM VINDOS! 

Aproveitem ao máximo esta oportunidade no PGCIN/UFSC. 

 

 

 
 



 

 
 

https://www.tripadvisor.com.br/Tourism-g303576-Florianopolis_State_of_Santa_Catarina-Vacations.html

