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Bem-vindo à UFOP!

Este é o guia do aluno estrangeiro. O
objetivo é ajudar o estudante e o pesqui-
sador estrangeiro a se adaptar melhor e
mais rapidamente à nossa Universidade, a

nossa cidade e mesmo as principais carac-
terísticas e costumes do nosso país. Acre-
ditamos que com as informações corretas
e acompanhando com atenção os procedi-
mentos imigratórios necessários, o aluno
poderá ter um excelente período de esta-
dia no Brasil, especialmente em Ouro Preto,
com uma riqueza de conhecimentos, tanto
acadêmico quanto cultural. Para que isso
ocorra, listamos alguns esclarecimentos

fundamentais para a organização do aluno
estrangeiro. Iniciaremos com informações
sobre a cidade,  passando pela Universidade 
Federal de Ouro Preto (UFOP), onde apon-

taremos os principais benefícios e dicas para 
o estudante estrangeiro, e ainda traremos 
vários pontos relevantes quanto às questões 
de imigração. Esperamos que o estudante e o 
pesquisador estrangeiro sintam-se acolhidos 
e à vontade para realizar os estudos e curtir 
um pouco das nossas belezas naturais e do 
nosso patrimônio histórico.
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     Nascida da descoberta de “ouro pre-
to” no leito do córrego do Tripuí pelo Ban-
deirante Antônio Dias no final do século
XVII, a história da cidade se confunde com
a história do próprio país. Ouro Preto viveu
seu apogeu durante o Ciclo do Ouro, quan-
do foi palco da Inconfidência Mineira, uma
conspiração separatista encabeçada por Ti-
radentes motivada pela alta taxação do ouro
nas Casas de Fundição da coroa portuguesa.
     A riqueza da região, matéria de intri-
gas e de majestosas igrejas, era também alvo
de muitos esquemas criminosos – como o
do bando chefiado por Vira-saia que volta e
meia assaltava tropeiros com cargas de ouro

rumo a Portugal. Na tentativa de inibir essas
ações foi aberta a Estrada Real ligando Ouro
Preto às cidades de Paraty e Rio de Janeiro.
     Desenvolvida a partir do trabalho de
escravos negros na mineração, a cidade 
guarda ainda fortes traços da cultura africa-
na, mesmo após anos de marginalização – 
como os vivenciados na Capoeira, no 
Congado e no sincretismo religioso. Chico 
Rei é considerado um herói da resistência 
negra em Ouro Preto, pois após comprar 
sua libertação, foi dono, ele próprio, de uma 
próspera mina de ouro, conhecida como 
Mina do Chico Rei.
     A decadência de suas minas, ao final do

século XVIII, levou ao abandono massivo da
cidade pela população. A migração, por ou-
tro lado, contribuiu para a preservação de
seu centro histórico, o maior conjunto ar-
quitetônico Barroco do mundo, Patrimônio
da Humanidade pela UNESCO desde 1980.
Em destaque estão as obras de Aleijadinho e
do Mestre Ataíde.
     Inspiração de poetas e artistas, bem 
como de misteriosas lendas e causos que 
sobrevivem geração após geração entre 
seus moradores, Ouro Preto é um ícone 
presente na poesia de Tomás António 
Gonzaga, nas telas de Guignard e no imagi-
nário de todos que passam por aqui.

A cidade de Ouro Preto
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Para informações turísticas detalhadas procure o 
Centro Cultural e Turístico na Praça Tiradentes, aberto 
todos os dias de 9h às 19h, o Posto de Informações 
Turísticas na Rodoviária, aberto de Terça a Domingo das 
7h às18h; ou acesse o Portal do Turismo da Prefeitura: 
www.ouropreto.mg.gov.br/portaldoturismo.

 Visite o Centro Histórico

Estando em Ouro Preto, não deixe de passear por suas ladeiras históricas e visitar o
circuito de minas, igrejas, arquivos e museus!

Conheça a Orquestra Ouro Preto que 
possui extenso calendário em apresenta-
ções ao longo do ano, inclusive na Casa da 

Ópera. Para mais informações acesse: 
www.orquestraouropreto.com.br.

Nosso estado é conhecido por sua culinária 
típica, e não há quem venha a Ouro Preto 
que resista a um Pão de Queijo quentinho, 
a um Frango com Ora-pro-nobis na panela 
de pedra, ou a um Romeu e Julieta! 

egastronomia.com.br, o Festival Comida 
di Buteco em Belo Horizonte em abril: 
comidadibuteco.com.br/belorizonte e as 
Festas tradicionais nos distritos da cidade.

O catolicismo é a religião predominante 
em Ouro Preto, assim como em todo o 
Brasil – herança da tradição portuguesa 
presente na cidade. Hoje em dia, porém, 
há aqui também espaço para se professar 
as mais diversas doutrinas e religiões,

Prestigie na região o Festival Gastronômico 
de Tiradentes em agosto: www.cultura
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como o Espiritismo, no Grupo Espírita 
Evangelho de Cristo, no bairro São Cristó-
vão; o Zen Budismo, no Templo Zen Budis-
ta, Pico dos Raios, no Morro São Sebastião; 
o Candomblé ou o Protestantismo.
A Fundação de Arte de Ouro Preto  
<www.faop.mg.gov.br> e o Instituto 
Candonguêro <www.institutocandongue-
ro.com.br> são duas importantes entida-
des de promoção de cultura na cidade, 
desenvolvendo vários projetos junto a 
artistas e à comunidade. Visite os sites e 
veja a programação e as oportunidades 
culturais ao longo do ano!
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Janeiro
 

Reinado de N. Sra. Do Rosário e Sta. Efigênia (Congado);

Fevereiro Carnaval (também pode acontecer em Março);
Março Festa da Goiaba, no distrito de São Bartolomeu;
Abril Aniversário de João Monlevade (29); Semana Santa; 

Semana da Inconfidência; Aniversário da Escola de Farmácia (21).
    

 

 
 

Maio Festival Tudo é Jazz <http://www.tudoejazz.com.br>;  
Semana de Museus <www.museusouropreto.ufop.br>;

Junho
 

Mostra de Cinema de Ouro Preto <www.cineop.com.br>; 
Feriado Corpus Christi;

Julho
 

Aniversário de Ouro Preto (8) e Mariana (16); Festival de 
Inverno e Fórum das Artes <www.festivaldeinverno.ufop.br>, 
em Ouro Preto e Mariana;

Agosto

 

Festival de Música MIMO <www.mimo.art.br>;

Setembro

 

Outubro Aniversário da Escola de Minas (12);

Novembro Fórum das Letras <www.forumdasletras.ufop.br>;  
Semana do Aleijadinho <www.museualeijadinho.com.br>;

Dezembro Dia de N. Sra. Da Conceição (8).

Feriados municipais e eventos ligados à UFOP

Festa da Jabuticaba, no Distrito de Cachoeira do Campo; Festa da 
Primavera, no distrito de Sto. Antônio do Leite; Festa de São Gonçalo 
e Cavalhadas, no distrito de Amarantina;
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Esses são os eventos 
mais tradicionais da cidade, 
todos gratuitos e abertos ao 
público. A maioria não tem 

data fixa, por isso é impor-
tante estar sempre atento aos 
jornais de circulação local, aos 
murais de avisos espalhados 

pela cidade, às páginas oficiais
de divulgação e às páginas da 
Prefeitura <www.ouropreto.
mg.gov.br> e da UFOP <www.
ufop.br> para se informar so-
bre a programação anual.



Informações Gerais sobre a Cidade

 Onde fica? O município de 
Ouro Preto está no interior do estado 
de Minas Gerais, região sudeste do 
Brasil, e tem cerca de 70 mil habitantes 
(senso de 2010) distribuídos entre 
seus 12 distritos rurais e a cidade sede. 

 Como chegar? Há linhas de 
ônibus regulares e diretas com as três 
principais cidades do país: Belo 
Horizonte, capital do estado, a cerca 
de 100 km de distância; São Paulo, a 
cerca de 600 km, e Rio de Janeiro, a 
cerca de 420 km.
 Existem ônibus regulares de 
hora em hora de Belo Horizonte para 
Ouro Preto. A viagem dura em torno 
de 1h30min e a passagem custa em 
torno de R$ 30,00.
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Temperatura (média)

Clima
Tropical de altitude, característico 
das regiões montanhosas com chuvas 
durante os meses de dezembro a março. 
Invernos frios e verões amenos.

Temperatura (média)
Mínima: 6º C (julho). Com termômetros 
podendo a chegar a 2º C.
Máxima: 28º C (janeiro)



ELETROELETRÔNICOS
O Brasil recentemente adotou um 
novo modelo de tomada de três 
pinos similar ao modelo suíço. Você 
deve precisar de adaptadores para
utilizá-los aqui.

ATENÇÃO!
Algumas tomadas são 110v outras 
220v. Se informe antes de usar.

Padrão para plugues e tomadas

Importante! Importante!

Fuso horário no Brasil

Em Ouro Preto o fuso-horário é o 
de Brasília, capital federal, GMT -3h .

Chamadas Internacionais

Para fazer uma ligação internacional
para a CAINT ,  por exemplo,  
você deve discar:

00
 
55

 
31

 
3559-1192

• código de ligações internacionais 
• código para o Brasil
• código de área – DDD
• número do telefone

Para fazer um interurbano no Brasil:

0
 
XX

 
31

 
3559-1192

• código de ligações interurbanas
• código da operadora de telefonia
• código de área da sua cidade
• número do telefone

Para ligar do Brasil para o exterior:

00 YY

 

ZZ

 

XXXX-XXXX
• código de ligações internacionais 
• código para o País desejado
• código de área da sua cidade
• número do telefone

Importante!
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Para ligar para celular, em alguns estados é necessário 
colocar o dígito 9 antes do número do telefone.



Comida PF * 
R$ 7,00 – 15,00

Comida a Kg ** 
R$ 20,00 – 40,00

Pão francês kg 
R$ 10,00 – 12,00

Água mineral 500ml 
R$ 2,00 – 3,50

Refrigerante (lata) 
R$ 3,00 – 5,00

Corte de cabelo Feminino 
R$ 20,00 – 55,00

Corte de cabelo Masculino 
R$ 12,00 – 20,00

Ônibus/Táxi lotação 
R$ 2,70

Cinema 
Gratuito

* “PF” é a abreviação de “Prato Feito”. No Brasil são comuns 
restaurantes com esse serviço, que servem uma refeição padrão 
(geralmente arroz, feijão, salada, carne e acompanhamento) por
um preço fixo. 
** O que se chama de restaurantes com “comida a kg” são aque-
les com self service. 

Observe que, por ser 
uma cidade turística, Ouro 
Preto costuma ter preços 
mais caros nos pontos co-
merciais do centro histórico.

Aqui os táxis não têm 
taxímetro, então antes de pe-
gar um táxi você deve com-
binar o valor da corrida com 
o motorista, para depois não 
haver desentendimentos. 

No Brasil, por força de 

pagam o valor de meia en-
trada em diversos eventos 
culturais, museus e cinemas. 
Não se esqueça de andar 
sempre com sua carteirinha 
da UFOP para aproveitar os 
descontos!

Custo de vida em Ouro Preto
Alguns indicadores 

aproximados:
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TRANSPORTE
Além dos ônibus, há um sistema di-

ferenciado de táxis lotação, que circulam 
por percursos pré-determinados cobrando 
tarifa de transporte coletivo.  As linhas que 
passam pelo campus da UFOP têm as inscri-
ções “via Bauxita” ou “via campus UFOP”.

Em caso de vias bloqueadas, acidentes 

ou outras demandas no transporte, ligue 
para o Departamento de Tráfego da Prefei-
tura (OUROTRAN) 3559-3238. 

Unidade de Pronto Atendimento 
(UPA): 24h (para urgências e emergências) 
– 3559-3131. Rua José Mecânico Português, 
São Cristóvão.

Infraestrutura urbana e facilidades

EMERGÊNCIA

BOMBEIROS  ..................... 198
POLICIA MILITAR  ............  190
SAMU (AMBULÂNCIAS)   192
GUARDA MUNICIPAL  .....  153
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COMÉRCIO
Além da diversidade de supermer-

cados e mercados de bairro, Ouro Preto 
conta com uma grande cooperativa de 
consumo e várias feiras de rua abastecidas 
por produtores dos distritos da cidade ao 
longo da semana.

Em caso de desentendimentos ou 
comportamento abusivo dos comercian-
tes, ligue para o Serviço de Proteção ao 
Consumidor (Procon) 3559-3238.

BANCOS E CASAS LOTÉRICAS
Agências do Centro: Banco do Bra-

sil, Itaú, Santander, Caixa Econômica Fede-
ral e Casa Lotérica na Rua São José 
(ou “Rua dos Bancos”); Bradesco na Praça 
Tiradentes.

Agências da Bauxita: Casa Lotérica 
na “Pracinha da Bauxita”; Caixa Econômi-
ca Federal,  Santander e  Banco do Brasil 
no campus da UFOP.

É Importante saber que no Brasil, 
vários boletos de cobrança podem ser 

pagos em casas lotéricas, além de agências 
bancárias. Você deve sempre buscar no 
boleto a informação sobre onde ele pode 
ser pago. 

CORREIOS 
Agência do Centro: Rua Conde de 

Bobadela (ou “Rua Direita”), 180. 3551-
1855. Aberta das 8h30 às 17h30, de se-
gunda à sexta.

Agência da Bauxita: Na “Pracinha da 
Bauxita”. 3551-2936. Aberta das 9 às 17h 
de Segunda à Sexta.

ESPAÇOS CULTURAIS
A Casa da Ópera, também conheci-

da como Teatro Municipal de Ouro Preto, 
é um espetáculo por si só. O prédio é o 
teatro preservado mais antigo da América 
Latina, e está aberto à visitação de Segun-
da a Domingo das 12 às 18h gratuitamen-
te.

O cinema da cidade, instalado tam-
bém em um prédio histórico, é conhecido 
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como Cine Teatro Vila Rica. Ele é geri-
do pela UFOP, e abriga ao longo do ano 
várias mostras gratuitas, além de mos-
tras organizadas por estudantes, como 
a CineArq, que já realizou sua 3ª edição. 
Confira a programação online: 
www.facebook.com/Cine.Teatro.Vila.Rica.

O Centro de Convenções da 
UFOP, na Rua Diogo Vasconcelos, 328, 
Pilar, abriga vários Congressos nacionais 
e internacionais. Também é espaço de 
eventos culturais como a CineOP e o 
Festival de Inverno, e conta em sua estru-
tura com uma sala de Teatro Ouro Preto.

A cidade também conta com espa-
ços de estudo e pesquisa, como a Biblio-
teca Pública, aberta de Segunda à Sexta, 
das 8 às 20h, na Rua Xavier da Veiga, 309, 
Centro; e o Arquivo Público (que fun-
ciona na Casa de Gonzaga), aberto de 
Segunda à Sexta, das 13 às 15h, na Rua 
Cláudio Manuel (ou Rua do Ouvidor), 61, 
Centro.
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VIDA NOTURNA

ESPORTE E LAZER
O Horto dos Contos (www.hor-

todoscontos.com.br) é um grande horto 
botânico no meio do Centro Histórico 
da cidade, criado há mais de 200 anos e 
recentemente revitalizado e reaberto ao 
público. A entrada é gratuita e ele conta 

com estrutura para diversas atividades.
O estacionamento do Centro de 

Convenções da UFOP, que conta com 
uma pequena área de lazer infantil, tam-
bém é um espaço muito utilizado entre 
os moradores para caminhadas diárias 
e passeios com as crianças nos fins de
semana.

Há ainda, espalhados pela cidade, 
espaços como os Campos de Futebol 
da Barra e da Água Limpa, as Praças da 
Ponte Seca e do Antônio Dias, e as várias 
quadras poliesportivas, além dos adros 
das igrejas históricas que foram incorpo-
rados à vida da cidade como pontos de 
encontro.
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A famosa vida noturna de Ouro Preto é 
agitada pela mistura de moradores, 
turistas e estudantes que se encontram 
nos tradicionais bares e restaurantes 
localizados no Centro Histórico e na 
Bauxita, e festas organizadas pelas Repú-
blicas ou nos shows realizados pelo 
Centro Acadêmico da Escola de Minas 



Atenção com o dinheiro para viagem

A moeda corrente no Brasil é o Real, e atualmente há duas 
famílias de cédulas do Real diferentes em circulação, devido à recen-
te atualização do seu design. Se for viajar com dinheiro em espécie, 
saiba que não é possível cambiar moeda em Ouro Preto – as casas 

Na hora de fazer as malas e o que conhecer na região

Não se esqueça de trazer calçados 
confortáveis, como botas e tênis esporti-

vos. Há muitos morros. No centro históri-

co da cidade são mantidos calçamento de 
pedras nas ruas e calçadas. Você também 
não pode deixar de visitar os destinos de 
ecoturismo na região. 



 

Gruta da Cachoeira das Andori
-nhas, a cerca de 30 minutos do cen

tro histórico de Ouro Preto. O ônibus 
para o bairro Morro São Sebastião te 
deixa na entrada da trilha!



 

Lavras Novas é um distrito de Ouro 
Preto, acessível de carro ou de ônibus 
(rodoviária), a cerca de 20km de dis

tância da cidade. Aos fins de semana, a 

-

vila recebe visitantes que buscam sua 
atmosfera tranquila nas diversas op

-
-
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ções de trilhas para cachoeiras, miran
tes naturais e pequenos restaurantes 
de comida típica.

 O caminho velho da Estrada Real, 
que liga Ouro Preto à Paraty, é hoje o 

mais importante roteiro de ecoturismo 
do país. Aproveite essa viagem pela his-
tória e pelas belezas naturais do Brasil 
(http://www.institutoestradareal.com.br).



Apesar de estar numa zona tropi-
cal, Ouro Preto tem um clima 
diferenciado, devido à altitude 
elevada – média de 1.100 metros 
acima do nível do mar.  Assim, é 
importante trazer casacos leves em 
qualquer época do ano, pois 
mesmo em dias ensolarados pode-
mos ter noites frias com ventos

 
Os invernos são frios e secos, e os 
verões amenos e úmidos. A umida-
de elevada característica do verão – 
que ocasiona o surgimento de 
mofo nas casas – e no inverno a 
forte queda da umidade deman-
dam atenção especial com a saúde 
de quem tem sensibilidade ou 
problemas no sistema respiratório. 
Converse com seu médico.

fortes.
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 Inhotim: O Instituto Inhotim, a cerca 

de 110 quilômetros de Ouro Preto, pro-
põe aproximação entre arte e natureza. 
O complexo de museus de Arte Con

temporânea fica inserido dentro de uma

-

extensa parte natural habitada por fauna 
local (http://www.inhotim.org.br).

-

-

-

-

-

-
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Não é difícil conseguir hospedagem 

logo que chegar à cidade. Como há um gran-

de movimento de turistas, há muitos alber-

gues, pousadas e hotéis, além de repúblicas 

particulares que disponibilizam os quartos 

vagos por um preço bem abaixo do valor 

praticado no mercado. Alguns contatos para 

quem quiser se planejar com antecedência:

Onde ficar nos primeiros dias

Viva Chico Rei , praça da Igreja do 
Antônio Dias, Centro. 

55 31 3552-3328
vivachicorei@outlook.com 
facebook.com/hostelemouropreto

Goiabada com Queijo, próximo à
Igreja do Pilar, Centro. 

55 31 3552 3816 

go i ab adacomque i j ohos t e l@gma i l . com 
facebook.com/HostelGoiabadacomQueijo

Trilhas de Minas , praça da Igreja do 
Antônio Diais, Centro. 

55 31 3551-6367
contato@trilhasdeminashostel.com
facebook.com/trilhasdeminashostel

Buena Vista Hostel, próximo à Praça 
Tiradentes, Centro.

55 31 3551 4677
buenavistahostel@hotmail.com
facebook.com/buenavistaop
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HOSTELS/DIÁRIAS EM QUARTOS COLETIVOS POR CERCA DE R$60,00
A sugestão de hospedagem em hostels é por Ouro Preto ser uma cidade turística e
possuir um valor elevado nas hospedagens em hotéis e pousado. 
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A Universidade Federal de Ouro Preto



A Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) foi criada no 
dia 21 de agosto do ano de 1969, a partir da incorporação de duas 
instituições relevantes para a época: a Escola de Farmácia (1839), 
que foi a primeira faculdade do Estado e é uma das mais antigas da 
América Latina, e a Escola de Minas (1876) criada por Henri Gor-
ceix, primeira instituição brasileira estabelecida para o ensinamento 
de mineração, metalurgia e geologia. 

De acordo com a Folha de São Paulo, a Universidade Federal 
de Ouro Preto está entre as 35 melhores Universidades do país. E 
além da Escola de Minas e da Escola de Farmácia, a UFOP possui di-
versas áreas de excelência e destaque internacional, como nas áreas 
de tecnologia e inovação, nas pesquisas históricas na área de Brasil 

colônia e o Núcleo de Pesquisa em Ciências Biológicas, classificado
pela CAPES como Programa de Excelência Internacional. Em 2013 
o curso de Direito foi considerado pelo Ministério da Educação o 
melhor curso de Direito do Brasil.

A comunidade da UFOP conta com aproximadamente 13 mil 
alunos, 800 funcionários técnico-administrativos e cerca de 1.000 

professores. O corpo docente é altamente qualificado, já que dos
1.000, 717 são doutores, 244 são mestres e 53 são especialistas.

GRADUAÇÃO 

Atualmente, a Universidade tem os campi localizados nas ci-
dades de Ouro Preto, Mariana e João Monlevade. Oferta 47 cursos 
presenciais nas 11 Unidades Acadêmicas. A instituição ainda conta 
com uma modalidade de ensino a distância, com 5 cursos de gradu-
ação, cujo centro administrativo, embora esteja localizado em Ouro 
Preto, atende polos em várias cidades de Minas Gerais e nos esta-
dos de São Paulo, Bahia e Acre. 

É de responsabilidade da Pró-Reitoria de Graduação (PRO-
GRAD) a realização da matrícula, ajuste de matrícula, emissão de 
histórico e diploma dos cursos de graduação da Instituição.  A PRO-
GRAD está localizada no Centro de Convergência. 

Estrutura, funcionamento, serviços e informações gerais

Para fazer sua matrícula (ver p. 36)
Para ajustar sua matrícula (ver p. 36)

A PROGRAD é fundamental para o estudante estrangeiro
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A UFOP conta, atualmente, com os seguintes cursos de Graduação:

Escola de Minas - EM (1876)
• Arquitetura e Urbanismo 
• Engenharia Ambiental 
• Engenharia Civil 
• Engenharia de Controle e Automação 
• Engenharia de Minas 
• Engenharia de Produção 
• Engenharia Geológica 
• Engenharia Mecânica  
• Engenharia Metalúrgica 

• Engenharia Urbana

Instituto de Ciências Humanas e Sociais - ICHS (1979);
• História (licenciatura e bacharelado)
• Letras (licenciatura e bacharelado)
• Pedagogia 

Instituto de Ciências Exatas e Biológicas - ICEB (1982);
• Ciências Biológicas (licenciatura e bacharelado)
• Ciência da Computação 
• Educação Física

• Estatística 
• Física (licenciatura e bacharelado)
• Matemática (licenciatura e bacharelado)
• Química
• Química Industrial  

• Artes Cênicas  (licenciatura e bacharelado)
• 
• Música

Escola de Nutrição - ENUT (1994);
• Ciência e Tecnologia de Alimentos 
• Nutrição  

Instituto de Ciências Sociais Aplicadas - ICSA (2008);
• Administração 
• Ciências Econômicas 
• Jornalismo 
• Serviço Social 

22



Instituto de Ciências Exatas e Aplicadas - ICEA (2009);
• Engenharia de Computação
• Engenharia Elétrica 
• Engenharia de Produção
• Sistemas de Informação  

Escola de Medicina - EMED (2012);
• Medicina 

Escola de Direito, Turismo e Museologia - EDTM (2013).
• Direito 
• Turismo
• Museologia

Centro de Educação Aberta e a Distância - CEAD (2003);
• Administração Pública
• 

• Matemática
• Pedagogia
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Ciências da Saúde e Biológicas
• Ciências Biológicas (M e D); www.nupeb.ufop.br/cbiol
• Nanotecnologia Farmacêutica (Em rede com UFGS, UFSM, 

UFSC, USPRibeirão Preto, UNESP-Araraquara, UFG, UFMG, 
UFOP, UFPE e UFRN); (cipharmaufop@gmail.com / cipharma@
ef.ufop.br)

• Ciências Farmacêuticas (M e D); www.cipharma.ufop.br
• Ecologia de Biomas Tropicais (M); www.biomas.ufop.br
• Biotecnologia (M e D); www.nupeb.ufop.br/biotec• Biotecnologia (M e D); www.nupeb.ufop.br/biotec

• Saúde e Nutrição (M); www.posnutricao.ufop.br

Pós-graduação

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPP) é a 
responsável por assessorar a administração da Universidade no 
que diz respeito aos cursos de pós graduação, especialmente os 
cursos de mestrado (M) e doutorado (D). Informações sobre o proces-
so seletivo, cursos e matrícula podem ser encontradas no site da PROPP 
(www.propp.ufop.br). São oferecidos 22 cursos de mestrado acadê-
acadêmico, 7 mestrados profissionais, 13 doutorados e 3 especializações.  

Cursos de pós-graduação 

oferecidos pela  UFOP
Engenharias
• Engenharia Civil (M e D); www.propec.ufop.br
• Engenharia de Materiais (M e D); www.redemat.ufop.br
• Geotecnia (M e D); www.nugeo.ufop.br
• Engenharia Ambiental (M e D); www.proamb.ufop.br
• Engenharia Mineral (M e D); www.ppgem.ufop.br
• Engenharia Geotécnica (M); www.em.ufop.br/deciv/geotecnica

geotecnica.php
• Construção Metálica (M); www.propec.ufop.br
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Ciências Exatas e da Terra
• Evolução Crustal e Recursos Naturais (M e D); www.posdegeo.

ufop.br/degeo
• Ciência da Computação (M); www.decom.ufop.br/pos
• Educação Matemática (M); www.ppgedmat.ufop.br

Ciências: Física dos Materiais (M); www.fimat.ufop.br• 

Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas e Letras, 
Linguística e Artes
• 
• História (M e D); www.ichs.ufop.br/pgh

Filosofia (M); www.ifac.ufop.br/efa

• Letras: Estudo da Linguagem (M); www.posletras.ufop.br
• Educação (M); www.posedu.ufop.br
• Comunicação (M); www.ppgcom.ufop.br
• Economia Aplicada (M); www.ppea.ufop.br

• Direito (M); www.novosdireitos.ufop.br

Especializações
• Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade

• Residência Médica em Cirurgia  Médica em Cirurgia Geral
• Residência Médica em Clínica Médica

Interdisciplinar
• Sustentabilidade Socioeconômica Ambiental (M); www.susten-

tabilidade.ufop.br
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Quais serviços a UFOP pode 
oferecer?

Há uma preocupação constante com o desen-
volvimento acadêmico do aluno e com o condicio-
namento da sua saúde física e psicológica. Para isso, 
a Universidade dispõe de uma grande estrutura e 
oferece serviços gratuitos aos seus estudantes, in-
cluindo os estrangeiros, composto de bibliotecas, res-
taurantes universitários (RUs), um centro de saúde e 
um centro esportivo. 

Outros benefícios que podem ser utilizados 
pelos estudantes estrangeiros:

- Assistência Médica
- Curso de Português como língua estrangeira
- Cursos de Extensão
- Apoio aos Portadores de Necessidades Especiais
- Apoio psicológico
- Moradia estudantil

Procure saber onde funciona o CA/DA do seu curso e se 
envolva com as atividades desenvolvidas pelos estudantes.

O que são CA, DA e DCE?

 O Diretório Central dos Estudantes (DCE) é um órgão indepen-
dente dentro da Universidade que tem como função representar e coorde-
nar os estudantes de graduação da UFOP. Ele exerce essa função junto com 
os Centros Acadêmicos (CAs) e os Diretórios Acadêmicos (DAs). O 
Centro ou Diretório Acadêmico é uma organização estudantil que 
representa os estudantes de um curso específico. O CA/DA é responsável 
por promover a integração do curso através de atividades e também por 
representar estudantes do curso frente aos outros departamentos, o DCE 
e a Instituição. Os CAs/DAs são um bom canal de comunicação entre 
alunos, professores e coordenadores de cada curso. Eventuais dificuldades 
de relacionamento, por exemplo, podem ser encaminhadas aos CAs/DAs. 
Além disso, os movimentos estudantis promovem inúmeras atividades 
acadêmicas, de entretenimento e de convivência.
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Bibliotecas

 A UFOP possui bibliotecas na maioria das unidades acadêmicas, totalizando um 
acervo de mais de 62 mil títulos e 101.688 volumes. Há também a Biblioteca de Obras 
Raras, que possui mais de 20 mil volumes, dentre eles obras dos séculos XVIII e XIX, de 
pesquisadores e naturalistas estrangeiros que estudaram o Brasil. Essa biblioteca fica na 
antiga Escola de Minas, localizada no Centro Histórico de Ouro Preto e é uma das mais 
importantes Bibliotecas de Obras Raras do Brasil.

 O Sistema de Bibliotecas e Informação (SISBIN) é responsável pelo gerencia-
mento das 13 bibliotecas da UFOP. Existe uma plataforma on-line (www.sisbin.ufop.br) 
que possibilita aos alunos acessar os títulos, acompanhar sua ficha individual, renovar livros, 
acessar o Portal da Capes e acessar a base de Teses de Dissertações da UFOP por meio 
da internet. Deve-se destacar que as bibliotecas fazem parte de um sistema integrado que 
possibilita a devolução de livros em qualquer uma de suas unidades independente de onde 
o estudante realizou o empréstimo.
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QUAL É O PRAZO DE EMPRÉSTIMO?
Os alunos da graduação têm o direito a um empréstimo de 

sete dias válido para qualquer livro do acervo. A renovação on-line pode ser 
feita até no máximo cinco vezes, desde que o livro não esteja reser-
vado ou atrasado. Para os alunos da pós-graduação, o período é de 
até 14 dias.

COMO SÃO APLICADAS AS MULTAS?
Cobra-se o valor equivalente a R$2,00 por dia de atraso.

 Para regularizar a sua situação, basta o aluno se dirigir à 
biblioteca de uma das unidades acadêmicas, pagar a multa que 
estiver sob o nome do seu usuário e devolver o(s) livro(s) 
pendente(s), se houver algum.

COMO PESQUISAR NA BASE DE DADOS?
As consultas podem ser realizadas através dos computado-

res existentes nas bibliotecas ou diretamente no endereço 
www.sisbin.ufop.br.

COMO UTILIZAR O CATÁLOGO ONLINE?
Existem diferentes modos de buscar a obra que se deseja por 

meio do catálogo. Mas o tipo de busca de maior precisão é a “pes-
quisa por palavras-chave”. Para efetuá-la, deve-se escolher na aba 
o tipo de pesquisa que se deseja fazer (autor, título etc). Clicar na 
caixa vazia. Digitar o termo de pesquisa de acordo com o tipo de 
pesquisa escolhido (sobrenome do autor, título da obra, número de 
chamada, assunto etc) e clicar em “busca” ou teclar “enter” em se-
guida. Para realizar uma nova pesquisa, deve-se clicar em “reiniciar”.

POSSO RESERVAR UM LIVRO ONLINE?
É possível realizar a reserva de livros através do sistema 

Pergamum, que pode ser acessado através do endereço
www.pergamum.ufop.br.

ATENÇÃO: O usuário ficará suspenso (impossibilitado

de realizar um novo empréstimo ou uma renovação) quando 

Para regularizar a sua situação, basta o aluno se dirigir à biblioteca de 
uma das unidades acadêmicas: pagar a multa que estiver sob o nome 
do seu usuário e devolver o(s) livro(s) pendente(s), se houver algum.

o total da multa atingir a cota de R$10,00 (dez reais).



Biblioteca Escola de Minas
8:00-20:00
Segunda-feira a sexta-feira
Horário durante as férias: 8:00-14:00

Biblioteca ICEB
8:00-22:00
Segunda-feira a sexta-feira
Horário durante as férias: 8:00-14:00
 
Biblioteca IFAC
8:00-21:00
Segunda-feira a sexta-feira
Horário durante as férias: 8:00-17:00

Biblioteca ICHS
9:00-22:00, Segundas
8:00-22:00, Terça-feira a sexta feira
Horário durante as férias: 8:00-17:00

 
Biblioteca ICSA
8:00-22:00
Segunda-feira a sexta-feira
Horário durante as férias: 8:00-17:00

Biblioteca ENUT
8:00-22:00
Segunda-feira a sexta-feira
Horário durante as férias: 8:00-17:00

Biblioteca EFAR
8:00-18:00
Segunda-feira a sexta-feira
Horário durante as férias: 8:00-17:00

Biblioteca DEMUS
8:00-11:30 and 12:30-17:00
Segunda-feira a sexta-feira

Horário de funcionamento das Bibliotecas da UFOP

Biblioteca Medicina
8:00-22:00
Segunda-feira a sexta-feira
Horário durante as férias: 8:00-17:00
 
Biblioteca DEGEO/DEMIN
7:00-19:00
Segunda-feira a sexta-feira
Horário durante as férias: 8:00-14:00
 
Biblioteca de Obras Raras
8:00-17:00
Segunda-feira a sexta-feira
Horário durante as férias: 8:00-17:00

Biblioteca João Monlevade
8:00-22:00
Segunda-feira a sexta-feira
Horário durante as férias: 8:00-19:00
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A UFOP conta com cinco unidades de restaurantes 
universitários “RU”, distribuídos nos seus três campi, Ouro Preto, 
Mariana e João Molevade. Os Restaurantes possuem supervisão da 
Escola de Nutrição da UFOP (ENUT), oferecendo comida balanceada 
a um preço acessível, apenas R$ 3,00 por refeição. Para utilizar os 
restaurantes é preciso estar regulamente matriculado (ver p. 36) e ter 
a carteira de estudante (ver p. 39).

Todo dia o aluno pode consultar, antecipadamente, no site da 
UFOP, qual será o cardápio dos restaurantes universitários.

Acesse www.ufop.br e clique na aba lateral “cultura e serviços”, 
lá você encontrará a opção “cardápio do RU”.

Os créditos para acesso aos RU’s podem ser comprados nas 
lanchonetes dos campi e são lançados na Carteira de Identidade 
Estudantil.

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DOS RESTAURANTES:

Almoço
Segunda-feira a sexta-feira
RECAM: 10:45-13:15
REMOP: 11:00- 13:00
REMAR I (ICHS) e REMAR II (ICSA): 11:00- 13:00
RU-JM (ICEA): 11:40-13:30

Jantar
Segunda-feira a sexta-feira
RECAM: 18:00-19:30
REMOP: 18:00-19:30
REMAR I (ICHS): 17:30-19:00
REMAR II (ICSA): 17:30-19:00
RU-JM (ICEA): 17:00- 19:00

Restaurante Universitário (RURestaurante Universitário (RU)
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A PRACE é o órgão responsável pelo bem-estar psicossocial dos estudantes e busca assegurar à comunidade acadêmica condições 
de se manter na Universidade. Anote os contatos da PRACE e das seções que a representam nos campi:

PRACE - Ouro Preto 
8:00-11:30 e 13:00-16:30
Centro de Convergência
Campus Morro do Cruzeiro - (31) 3559-1271

Nace - João Monlevade
13:00-18:00
ICEA - (31) 3852- 8709

Nace - Mariana 
9:00-11:30 e 13:30-16:00
ICHS - (31) 3557-9448

Atendimento Psicológico -

Serviços prestados pela PRACE

Pró-reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis (PRACE)

Como se agenda uma consulta para atendimento 
psicológico? 
Os alunos devem contatar os setores responsáveis pela saúde 
de seu respectivo campus.

• Ouro Preto – Centro de Saúde: (31) 3559-1248
portasabertas@prace.ufop.br 

• Mariana - NACE (ICHS): (31) 3557-9448
psicologia.mariana@prace.ufop.br 

• João Monlevade – NACE (ICEA): (31) 3852-8709
Ramal: 39 – psicologia.jm@prace.ufop.br

 Existe a possibilidade de recorrer a atendimentos em psicoterapia 
de grupo. Caso seja identificada a necessidade de um acompanhamento de 
duração superior a 16 sessões, o aluno é encaminhado aos psicólogos da 
rede particular de atendimento que são credenciados à UFOP.
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Área Médica
Atendimentos no turno da manhã a partir das 07h00 e no 

turno da tarde a partir das 13h00. Não há atendimentos na 2ª Feira 
e na 6ª Feira no turno da tarde.

Área de Enfermagem 
A Enfermagem realiza a administração de vacinas, medica

-mentos, nebulização, aferição de pressão arterial e glicemia capilar, 
tratamento de feridas e/ou curativos, visitas domiciliares (quando 
necessárias). Também são feitos preventivo e pré-natal, bem como 
acolhimento e pré-consultas, para encaminhamentos das deman-
das. Telefone para contato: (31) 3559-1284.

O Centro de Saúde do campus Morro do Cruzeiro assiste, 
em nível ambulatorial, a toda comunidade universitária, diariamen-
te, das 7h às 19h. Os alunos de todos os campi podem contatar os 
setores responsáveis pela saúde de seu respectivo campus.

• Ouro Preto  – Centro de Saúde – (31) 3559-1248 
portasabertas@prace.ufop.br

 

 Algumas especialidades encontradas no Centro de Saúde

- Cardiologia
- Neurologia
- Endocrinologia
- Ginecologia
- Clínica Geral
- Odontologia

O Centro Médico
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Farmácia Escola
A Farmácia Escola realiza a distribuição dos medicamentos 

disponibilizados pela prefeitura municipal de Ouro Preto à toda 
comunidade, mediante prescrição emitida em Ouro Preto. Essa 
prescrição não tem que ter sido emitida a partir do SUS, mas deve 
ser do Município de Ouro Preto. Além disso, esse setor do Centro 
de Saúde promove projetos de atenção farmacêutica (relacionados 
à hipertensão arterial e à diabetes, por exemplo) e de descarte 
adequado de medicamentos. Funciona diariamente das 7h às 17h. 
Para mais informações: (31) 3559-1289.

• É necessária a apresentação da carteira de identidade e CPF da 
pessoa que for retirar na Farmácia Escola medicamentos antimi-
crobianos (a prescrição médica não precisa estar no seu nome).

UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 
Telefone: (31) 3559-3131)
Endereço: Rua Mecânico José Português, s/n - São Cristóvão, s/n

  SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE 
URGÊNCIA) Telefone de Emergência: 192

O Espaço Bem-Viver

O Espaço Bem-Viver visa a promoção da qualidade de vida dos 
estudantes, dando a oportunidade de realização de atividades 
diversas, tais como:

Aikido: Aulas em grupos de Aikidô, orientadas por professores da 
modalidade. Para participar, primeiramente, o aluno deve compa-
recer ao Espaço Bem-Viver para assistir uma aula e, após feito isso, 
ele deve conversar com o monitor a respeito da próxima aula.

Massoterapia: Consiste em atendimentos individuais de masso-
terapia feitos por massoterapeutadas especializados. As sessões 
ocorrem de segunda a sexta, sendo que as inscrições são abertas 
no final de cada mês.

Yoga: As aulas de yoga são realizadas em grupo com a presença 
de um professor da modalidade. Para participar basta comparecer 
ao Espaço Bem-Viver portando roupas de ginástica no horário da 
aula para fazer uma aula experimental.
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Atenção! O estudante deve checar o site da UFOP 
para se informar sobre as datas de inscrição.

COMO SE INSCREVER?
 

Deve-se realizar a inscrição pessoalmente no Espaço Bem-
Viver. É imprescindível a apresentação da carteirinha estudantil da 
UFOP.

ONDE SE LOCALIZA?
 

Rua Reinaldo Alves de Brito, nº 47-A - Centro (porão do 
Cine Vila Rica).

Telefone: (31) 3559-1243

Permite o acesso à práticas esportivas a alunos e comunidade. 

 

Conta com atividades gratuitas, como escola artística de acrobacia,  
xadrez e Jiu Jitsu; e pagas (com baixo custo), como dança de salão, 
musculação e ginástica. 

ATIVIDADES GRATUITAS

Escola de Futsal (voltada para o público infantil da comunida
de)

 
• 
• 
• 
• 

Escola Artística de Acrobacia

 

Xadrez

O Centro Desportivo (CEDUFOP)
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ATIVIDADES PAGAS 

Para participar dessas atividades, uma taxa no valor de R$50,00 
será cobrada em cada semestre (a cada 6 meses). Para algumas 
atividades há a necessidade de realização de uma avaliação física, 
que é GRATUITA, antes de começá-la.

Atividades oferecidas:
• Ginástica
• Musculação
• Dança de Salão (Forró, Bolero e Samba)
• JiuJitsu

COMO PARTICIPAR? 

Para se inscrever em qualquer uma das atividades mencionadas, 
o estudante deve realizar a sua inscrição pessoalmente no 
CEDUFOP. As inscrições são feitas na sala 9, na qual os bolsistas 
responsáveis pelos projetos de extensão permanecem.

Para mais informações: (31) 3559-1517 ou cedufop@ufop.br

Atenção: As atividades oferecidas pelo CEDUFOP e Espaço
Bem-Viver podem variar de um semestre para outro.
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Matrículas
Para a realização da matrícula na graduação o aluno deve se 

apresentar à PROGRAD (Pró-reitoria de graduação) portando o 
seu passaporte.

• Antes da chegada ao Brasil, o processo de mobilidade do 
aluno estrangeiro é aberto e aprovado pela CAINT;
• Ao chegar à PROGRAD, seu processo com as disciplinas   
que ele optou no plano de estudos.

O prazo para a matrícula do aluno estrangeiro é nos dois dias 
antecedentes ao início das aulas e no primeiro dia de aula.

A matrícula do aluno estrangeiro é realizada na semana 
anterior ao início das aulas. As datas são informadas pela CAINT
e também constam no calendário acadêmico, que pode ser acessado 
por meio do site da PROGRAD www.prograd.ufop.br.

Já nos programas de pós-graduação, o modo como é feito 
a matrícula depende, primeiramente, da forma como o aluno 
se inseriu em um dos programas de pós-graduação (PPG) da 
universidade. Se o aluno não tem vinculado com algum convênio, 
ele deve se dirigir à secretaria do seu programa portando o seu 
CPF para que, assim, ele possa ser devidamente cadastrado no 
sistema. Caso o aluno seja vinculado a um convênio, ele deve ir até 
a PROPP (Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação) portando um 

REAJUSTE DE MATRÍCULA

COMO REALIZAR O AJUSTE DE MATRÍCULA?

O QUE SIGNIFICA “VAGA RESERVADA”?
Significa que a turma está reservada para outro curso ou 

para calouros. Você pode tentar solicitar matrícula novamente 
em outra etapa, quando as reservas para cursos são retiradas 
(reservas de calouros são mantidas).

O QUE SIGNIFICA “FALTA VAGA”?
Significa que não há vaga disponível na turma selecionada. 

O aluno pode tentar solicitar matrícula noavemnte em outra etapa 
caso surja vaga ou em outra turma. Em última instância, ele pode 
requerer abertura de vaga.

documento de identificação. Posteriormente ele será encaminhado 
para a secretaria do seu programa e passará pelo mesmo processo 
de cadastramento dos alunos não vinculados a convênios.

      O aluno estrangeiro que for ficar mais de um semestre na 
UFOP deverá , antes do início das aulas, no prazo estabelecido no 
calendário acadêmico, realizar, presencialmente, o reajuste de 
matrícula na PROGRAD, no Centro de Convergência.

ATENÇÃO: Cuidado para não perder os prazos para o reajuste. 
O mesmo é fixado semestralmente pelo calendário acadêmico da UFOP.
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PROGRAD
Pró-ativa: Destina-se a contribuir para a melhoria do processo 
ensino-aprendizagem, por meio de desenvolvimento de propostas 
de aperfeiçoamento das práticas pedagógicas e de elaboração e 
organização de materiais e coleções didáticas de auxílio às disciplinas. 
Para o compartilhamento destas experiências, a pró-reitoria realiza 
mostras anuais de trabalhos que conta com apresentações orais 
e exposição de pôsteres. Há dois tipos de monitores para essa 
modalidade de bolsa: monitor remunerado e monitor voluntário. O 
monitor remunerado receberá uma bolsa de R$300,00 pelas 15hrs/
semanais que ele irá dedicar a esse projeto durante 8 meses. 
(Mais informações: www.prograd.ufop.br/index.php/nap/pro-ativa)

Monitoria: Esse projeto visa proporcionar ao aluno que tenha 
obtido um desempenho excelente em uma determinada disciplina a 
oportunidade de auxiliar os alunos que, por ventura, venham a ter 
alguma dúvida sobre o conteúdo abordado na mesma. O edital para 
a oferta dessa bolsa é semestral, sendo que a seleção é feita pelos 
professores, que podem optar pela aplicação de uma prova escrita/
entrevista como um método de avaliação dos candidatos. O único pré-
requisito para aqueles que desejam se candidatar à essa bolsa é terem 
cursado a disciplina e terem obtido um desempenho de, no mínimo, 70%. 
O valor da bolsa é de R$300,00 e o projeto tem duração de 4 meses. 
(Mais informações: www.prograd.ufop.br/index.php/nap/monitoria)

Oportunidade de bolsas para alunos
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feita por meio de editais disponibilizados na página da PROPP no 
A seleção dos alunos para os programas de iniciação científica é

Mais informações sobre os programas podem ser obtidas
através do endereço www.propp.ufop.br.

período de seleção. O endereço para consulta é www.propp.ufop.br.

PIBIC: Tem como intuito introduzir, desde cedo, o aluno de 

graduação no ambiente de pesquisa e produção científica, fazendo 

com que ele possa se identificar com uma área específica do seu 

campo de atuação e o auxiliando na formação de uma nova menta-

lidade, desempenhando o seu papel de instrumento de formação 

de recursos humanos qualificados. Esse projeto serve ainda como 

um incentivo aos que possuem um desempenho acadêmico exem-

plar. O projeto de Iniciação Científica muitas vezes serve de 

embrião para projetos de Pós-Graduação.

           Esse programa seleciona, por meio de editais, os seus alunos 

bolsistas e ainda oferece a oportunidade para engajamento de 

alunos voluntários (PIVIC). Os alunos envolvidos nesse programa 

devem dedicar, no mínimo, 20 horas semanais, se participante dos 

programas PIBIC/CNPq, PIBIC-AF/CNPq, PROMET/UFOP/FG, 

PROMIN/UFOP/FG ou PROBIC/FAPEMIG; e, no mínimo, 12 horas 

semanais nos demais programas de iniciação científica. A exigência 

quanto ao coeficiente de rendimento é de, no mínimo, 6. Alguns 

dos programas de bolsa da UFOP que podem ser aproveitados 

pelos alunos estrangeiros são:

PIBIC/CNPq/UFOP (Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação Científica do CNPq).

PIBIC/CNPq-Af/UFOP (Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação Científica do CNPq, modalidade Ações Afirmativas). 

PIBITI/CNPq/UFOP (Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação). 

PIP/UFOP (Programa de Iniciação à Pesquisa da UFOP). 

PROBIC/FAPEMIG/UFOP (Programa de Bolsas de Iniciação 
Científica e Tecnológica da FAPEMIG). 

PIVIC/UFOP (Programa Institucional de Voluntários de Inicia-
ção Científica). 



ATENÇÃO: Para mais informações a respeito dos programas, 

PROEX

Bolsa de extensão: Essa bolsa é concedida por professores 
coordenadores de projetos à alunos que tenham se mostrado 
interessados em seu trabalho. O tempo de dedicação exigido por 
essa bolsa é de 15hrs/semanais, sendo que o aluno receberá 
R$300,00 pelo o seu trabalho. Deve-se destacar ainda que é aceito 
a participação de alunos voluntários.

CARTEIRINHA DE ESTUDANTE

Para se obter a sua carterinha, a documentação listada a 
seguir deve ser entregue no Sistema de Bibliotecas e Informação 
(Sisbin).

Para alunos de graduação: 
1. Atestado de matrícula
2. Documento de identidade
3. CPF

Dúvidas gerais

acesse: www.propp.ufob.br > Pesquisa > Iniciação Científica.
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SEGUNDA VIA (EM CASO DE PERDA/MAUS TRATOS 
QUE INVIABILIZEM O USO): 

1.Comprovante de depósito no valor de R$ 5,00 a ser efetuado 
na conta abaixo: 

Caixa Econômica Federal
Agência: 2012
CC: 500026-8
Operação: 03

EDUROAM

INTERNET WIRELESS (WI-FI):

Para alunos de Pós-Graduação

1.

 

Procurar biblioteca do setor para efetuar cadastro na base, 
munido de comprovante de vínculo com mestrado/doutorado;

2.

 

Comprovante de depósito de R$ 5,00 na conta acima.

Como utilizar a rede sem fio? 

 

Eduroam é o serviço de acesso a internet sem fio disponível em 
várias instituições de pesquisa e ensino no mundo. O serviço 
permite que seus usuários possam se conectar à rede sem fio em 
todas as instituições participantes com as credenciais da instituição 
de origem.

Para IOS:
1 Vá té os ajustes – Opção Wifi.
2 Digite seuCPF@Ufop.br, insira sua senha do minhaUFOP e clique 
em conectar.
3 Clique em CONFIAR.

Para Android:
1 Vá até o Menu      Configurações    Conexões sem fio e rede    
Configurações Wi-fi       Eduroam.
2 Escolha como método de autenticação a opção  PEAP e MSCHA-
PV2 como autenticação de fase 2.
3 No campo identidade insira seuCPF@ufop.br e no campo senha 
utilize a mesma do seu MinhaUFOP. Clique em conectar.

Para computador:
Basta baixar o programa de instalação (para o usuário que tiver 
acesso à internet) ou configurar o equipamento para o acesso à rede 
Eduroam informando os seguintes dados: Método PEAP: PEAP; 
Autenticação da Fase 2: MSCHAPV2; Certificado CA: não especifi-
cado; Identidade e senha: seu Login no portal minhaUFOP .

ATENÇÃO: Se você ainda não efetuou o primeiro acesso no site do 
"minha UFOP" (www.minhaufop.ufop.br) será necessário que este 
acesso seja feito para que seja liberada a utilização da rede sem fio, 
ou seja, usuários que NUNCA acessaram o "minha UFOP" NÃO 
conseguirão acessar a rede sem fio.
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     Caso a última alteração de sua senha tenha sido feita a mais de 
3 (três) meses é recomendado, por questões de segurança, que 
você realize a alteração da sua senha de acesso. Vale ressaltar que 
tudo o que for acessado através da rede sem fio “minha UFOP 
WiFi” será registrado com o seu nome de usuário, portanto, é 
importante a troca periódica da senha de acesso para evitar acessos 
não autorizados realizados por terceiros. 

BENEFÍCIOS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA DE 
MINAS
     Criada em 18 de abril de 1960, por ex-alunos da Escola de Minas 
de Ouro Preto, a Fundação Gorceix é uma entidade jurídica de 
direito privado, sem fins lucrativos.

     Seu objetivo é prestar assistência social a estudantes da Escola 
de Minas, garantindo o seu crescimento pessoal e profissional, 
promovendo a integração de estudantes com o mercado de traba-
lho e dando suporte à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico.

     A Fundação Gorceix oferece uma bolsa auxílio no valor de R$ 
350,00 para os alunos que se enquadram no perfil de inviabilidade 
socioeconômica. Essa avaliação é feita no ínicio dos Semestres 
letivos.
     

     A fim de complementar a formação e inserção no mercado de 
trabalho dos alunos da Escola de Minas, a FG oferece diversos 
cursos extracurriculares. Entre eles, destacam-se:
     MS Excel, AutoCAD, AutoCAD Avançado 3D, MS Project e 
Minitab, Marketing Pessoal, Idiomas e Empreendedorismo.

Para informações sobre prazos e procedimentos de
cadastramento:
Rua Carlos Walter Marinho Campos, 57 - Vila Itacolomy
Ouro Preto - MG
Tel: (31) 3559-7100
www.gorceix.com.br

O NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA
O Núcleo de Educação Inclusiva (NEI) foi criado com objetivo de 
apoiar os alunos e servidores da Universidade Federal de Ouro 
Preto que apresentam algum tipo de deficiência.

O NEI dispõe de laboratórios de inclusão e acessibilidade nas 
Unidades Acadêmicas dos campi da UFOP e conta com profissio-
nais e monitores para o desenvolvimento de suas atividades. Desen-
volve atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Os alunos que necessitem algum apoio especial podem se 
cadastrar pelo site do NEI: www.nei.ufop.br.
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O NEI é localizado no Bloco de Sala de Aulas, salas 107 e 108, 
no Campus Morro do Cruzeiro, Ouro Preto.

Horário de Atendimento:
Das 13:00 às 16:00, de Segunda a Sexta.
Para mais informações:
Tel: (31) 3559-1322
E-mail: inclusao.prograd@ufop.edu.br 

MORADIAS

      Os estudantes da UFOP têm à disposição uma forma de moradia 
peculiar, um modelo que não é visto em nenhum outro lugar do 
Brasil. São as chamadas Repúblicas, que podem ser Federais ou 
Particulares.  A CAINT auxilia o aluno  estrangeiro a encontrar uma 
república para morar. 

Repúblicas Federais: 
      São os imóveis que a Universidade cede aos alunos para a mora-
dia estudantil. Em Ouro Preto são 70 repúblicas. Elas se localizam 
próxima ao Campus Morro do Cruzeiro ou espalhadas pelo Centro 
Histórico de Ouro Preto. O valor médio das despesas varia em 
torno de R$ 300,00. 

     Os alunos estrangeiros que estiverem em mobilidade na UFOP 
podem também morar nas Repúblicas Federais de Ouro Preto sem 
precisarem se submeter ao processo de seleção interno.

      Cada república tem seu regimento interno. Com isso, cada uma 
tem sua forma de seleção na qual é avaliado o espírito de solidarieda-
de e o senso de comunidade. 
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REPÚBLICAS PARTICULARES
As Repúblicas Particulares são outra opção de moradia para 
os alunos em Ouro Preto, Mariana e João Monlevade.  Estas 
repúblicas são formadas por estudantes que alugam um imóvel 
privado e dividem os custos de habitação e manutenção entre 
eles. O custo varia muito, pois depende do número de pessoas 
que compartilham a casa.

O preço médio das repúblicas particulares é de cerca de R $ 400,00, 
incluindo internet, aluguel, TV, cumadre e despesas gerais de casa.

APARTAMENTOS (KITNETS)
Outra opção de habitação é uma kitnet, um pequeno apartamento 
geralmente composto de dois ou três cômodos e banheiro. 
Kitnets são mais caras do que repúblicas, uma vez que não são 
divididos entre várias pessoas.

No site da UFOP, na seção de alunos, você pode acessar a lista de 
Repúblicas federais e particulares.
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IMIGRAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES PARA 
O ESTUDANTE ESTRANGEIRO NA UFOP

O que é a Coordenadoria de Assuntos 
Internacionais (CAINT)?

Como a CAINT pode te ajudar ?
• Receber sua candidatura de mobilidade para a UFOP
• Com informações gerais sobre mobilidade internacional
• Emissão de cartas de aceite
• Cursos de Português
• Recepção e Moradia

CURSO DE PORTUGUÊS PARA ESTRANGEIROS
A UFOP oferece cursos regulares de português como língua 

estrangeira. Entre em contato com a CAINT para maiores 
informações sobre horários e matrícula

LOCALIZAÇÃO DA CAINT:
Coordenadoria de Assuntos Internacionais (CAINT)
Centro de Vivência – Campus Morro do Cruzeiro s/n

Ouro Preto – MG – Brasil – CEP: 35.400-000
Telefone: (31) 3559-1192
E-mail: international@ufop.edu.br

Website: www.caint.ufop.br
Facebook: /ufopcaint
Horário de atendimento: 
Segunda à sexta - das 8h às 12h e das 13h às 17h.
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A CAINT foi criada em 2009 e é a responsável pelos programas de 
mobilidade acadêmica internacional que estão ligados à UFOP. A 
CAlNT gerencia o intercâmbio acadêmico, recebe visitantes 
estrangeiros, divulga oportunidades e prepara a logística desse 
processo.



• Passaporte. 
• Visto de estudante.
• Cópia da inscrição (matrícula) na universidade de origem.
• Seguro saúde internacional válido no Brasil durante toda a estadia.

• Declaração da UFOP, atestando o aceite ou carta de recomen-
dação do orientador (para pós-graduação).

• Termo de Responsabilidade Financeira (comprovante de renda).

VEIO PARA O BRASIL ESTUDAR EM UMA 
UNIVERSIDADE, MAS PREFERIU TRANFERIR 
PARA A UFOP.  PRECISA DE UM NOVO VISTO?

Quais documentos devem ser providenciados 
no país de origem para viajar para o Brasil, 
especificamente para estudar na UFOP?

      Sim. O Visto de Estudante é concedido para um determinado 
curso em uma instituição de ensino definida. Caso o estrangeiro 
mude de curso e/ou de instituição de ensino, deverá tramitar novo 
Visto de Estudante junto a qualquer Embaixada/Consulado brasilei-
ro no exterior. 
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Existem vacinas obrigatórias para o 
estudante entrar em território brasileiro?

Já a vacina contra a Malária deve ser tomada antes de visi -
tar a Região Amazônica, composta pelos estados do Acre, Amapá, 
Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e To-
cantins.

PARA ESTUDAR NA UFOP, É PRECISO A EMISSÃO DE 
SEGURO SAÚDE INTERNACIONAL?

Assim como a maioria das instituições acadêmicas brasileiras, 
na UFOP é obrigatório para o estudante estrangeiro apresentar 
um Seguro de Saúde Internacional. Assim como a maioria das 
instituições acadêmicas brasileiras, na UFOP é obrigatório para o 
estudante estrangeiro ter um Seguro de Saúde Internacional, o qual
deverá ser apresentado à Universidade antes da chegada ao Brasil.

O Brasil é um país continental e apresenta características climáticas 

e de ambiente muito diferentes de uma região para outra sendo que 
as demandas por determinadas vacinas também variam. O país não 
exige o Certificado Internacional de Vacinação ou Profilaxia para 
entrada no país, entretanto é recomendado que algumas vacinas 
estejam em dia: Hepatites A e B; Poliomielite (“paralisia infantil”); 
Difteria, Tétano e Coqueluche; Febre Amarela; Meningite Meningo-
cócica (MM); HPV; Sarampo, Caxumba e Rubéola (SCR); Varicela; 
Tuberculose; Pneumonias, Meningites, Otites e Sinusites; Raiva 
Humana; Cólera e Diarreia do Viajante (DV). A vacina deverá ser 
tomada com o mínimo de 10 dias antes da sua viagem para as áreas 
propensas.
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O que é um CPF? Qual a sua importância?

O Cadastro Nacional de Pessoa Física (CPF) é um banco de 
dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Para o estrangeiro 
poder estudar na UFOP, abrir conta em banco e até mesmo com-
prar uma passagem aérea pela internet é preciso ter o CPF. Para 
fazer sua inscrição basta comparecer à Receita Federal 
do Brasil, Caixa Econômica Federal ou dos Correios. O valor é R$ 
5,70. 

E a Carteira de Registro Nacional Migratório?

O aluno tem 30 dias, a partir da data de entrada em território 
brasileiro, para se apresentar na Polícia Federal (órgão que regula 
a entrada, permanência ou saída de estrangeiros no território na-
cional), para a legalização da permanência, recebendo um cartão de 
identidade para estrangeiros. Caso o aluno não se apresente até o 
último dia, ele terá que pagar uma multa para cada dia de atraso. 
Atenção com as roupas: não se deve ir à Polícia Federal trajando 
sandálias, bermudas, camisetas e bonés. 
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ônibus no ponto localizado em frente ao número 11530. Desça na 
Avenida Afonso Pena no ponto de ônibus localizado em frente ao 
número 4114. Ande aproximadamente 900 metros e chegará ao 
Shopping Plaza Anchieta, onde a Polícia Federal está localizada.

 How to acquire a Foreign Identity Card:

      Os documentos necessários para a regularização são:
- Passaporte.
- Cópia de todas as folhas do passaporte (inclusive o pedido original 
do visto).
- Duas fotos 3x4, em cores, com fundo branco, recentes.
- Recibos das taxas pagas.

      No caso de ingresso no Brasil para fins de turismo, negócio, 
atividades esportivas e artísticas, não será exigido o registro na Polícia 
Federal nem a expedição de Carteira de Registro Nacional Migratório. 
O registro será feito logo que o estrangeiro chegar no Brasil. 

      O requerimento para emissão da Carteira de Registro Nacional 
Migratório só pode ser feito pessoalmente pelo interessado na unida-
de do Departamento de Polícia Federal mais próxima.

      A unidade da Policia Federal em Belo Horizonte (que atende aos 
estudantes da UFOP) fica na Rua Francisco Deslandes, 900. Bairro 
Anchieta (no shopping Plaza Anchieta). Telefone: (31) 2517-9900.

      Para chegar da Rodoviária de Belo Horizonte à Polícia Federal é 
possível ir de táxi ou ônibus (linha 4180 é a mais rápida). Outro trajeto 
é ir da Rodoviária até a Avenida do Contorno e pegar o 
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Como requerer a Carteira de 
Registro Nacional Migratório

 

Já para a 2ª via, em caso de perda, roubo ou extravio da Carteira, 
o estrangeiro regular e devidamente registrado junto ao DPF deve 
observar os mesmos procedimentos descritos acima, sendo que o 
código da receita para emissão da GRU será 140139 (CIE – outras 
vias) e a taxa terá o valor de R$ 305,03 (trezentos e cinco reais e 
três centavos).

Renovação: geralmente os estudantes estrangeiros possuem 
cédulas de identidade com validade de 01 (um) ano e, antes do tér-
mino desse prazo, devem renová-las. Os pedidos de expedição da 
Carteira de Registro Nacional Migratório poderão ser acompanhados 
no Portal: https://servicos.dpf.gov.br/SincreWeb/protocolo.

Informações adicionais quanto à emissão, renovação ou subs-
tituição da Carteira de Registro Nacional Migratório podem ser 
obtidas junto ao Departamento de Policia Federal, por meio do 
correio eletrônico estrangeiros@dpf.gov.br.

Atenção: O estrangeiro permanente que se ausentar do 
Território Nacional, por mais de 02 (dois) anos ininterruptos, perderá
a permanência, tendo o registro e a Carteira de Registro Nacional  
Migratório cancelados.

O estrangeiro menor de idade deverá apresentar-se acompa

Os valores das taxas estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.

-
nhado dos pais ou responsável legal.

            01. Preencher o Formulário eletrônico disponível na 
opção “Carteira de Registro Nacional Migratório”, através do 
link:  http://www.pf.gov.br/servicos-pf/imigracao.
               02. Após o preenchimento do formulário eletrônico, 
o sistema indicará a possibilidade de agendar a data e hora para 
o atendimento. 
             03. Em seguida, clicar no botão Salvar e imprimir o 
formulário preenchido e as respectivas GRUs (Guias de Recolhi-
mento da União). 
               04. Comparecer na Unidade da Polícia Federal para 
qual realizou agendamento, ou em caso de não ter sido possível 
o agendamento, dirigir-se à Unidade da Polícia Federal mais 
próxima de onde irá fixar residência, com todos os documentos 
exigidos.

         Para emissão de Guia de Recolhimento da União – GRU 
referente à emissão da Carteira de Registro Nacional Migrató-
rio, código de receita 140120 (1ª via de CIE), no valor de R$ 
124,23 (cento e vinte e quatro reais e vinte e três centavos), os 
interessados devem acessar o link: http://www.pf.gov.br/servi-
cos-pf/gru
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IMPORTANTE:
Os pedidos de renovação das cédulas devem ser feitos antes 

do vencimento do documento, sob pena de pagamento de multa. 

Dúvidas gerais

Como o estrangeiro pode abrir uma conta 
bancária no Brasil?

Para se abrir uma conta na rede bancaria é necessário que o 
estrangeiro seja residente no Brasil. Há ressalvas sobre o rol de do-
cumento em cada banco. Por exemplo, no Banco do Brasil (trata-se 
do banco com maior número de correntistas no Brasil e também 
com mais agências no exterior) basta que se tenha:

- Documento de Identidade com foto
- CPF
- Comprovante de renda
- Comprovante de residência
- Carteira Nacional de Estrangeiro

Can foreign students work in Brazil?
O Visto de Estudante não admite o exercício de atividade re-

munerada no Brasil, mesmo que não ocorra vínculo empregatício.

O aluno estrangeiro pode trabalhar no Brasil?
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E estágio, pode?

O estrangeiro pode dirigir no Brasil? O que ele 
deve possuir?

         Sim. Os estrangeiros regularmente matriculados em cursos 
superiores no País, autorizados ou reconhecidos pelo Ministério da 
Educação, podem estagiar no Brasil desde que observado o prazo 
do visto temporário de estudante, de forma a não ultrapassar a 
duração do contrato de estágio.

     Os condutores habilitados em países estrangeiros somente 
poderão dirigir em território brasileiro quando estiverem em 
situação regular e que sejam maiores de 18 anos. Neste caso, deve-
rão portar a carteira de habilitação estrangeira válida, acompanhada 
de documento de identificação. Após 180 dias de estada regular no 
Brasil, o condutor estrangeiro que pretender continuar conduzindo 
veículo automotor deverá fazer os exames de aptidão física e 
mental e de avaliação psicológica, com vistas à obtenção da Carteira 
Nacional de Habilitação (CNH) brasileira. Para isso, é necessário 
apresentar a carteira de habilitação do país de origem, acompanha-
da de tradução juramentada para o português (realizada no Brasil).
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O estrangeiro não habilitado que desejar habilitar-se no Brasil 
deverá cumprir todas as exigências previstas na legislação brasileira 
de trânsito, nos termos da Resolução nº 360/2010, do CONTRAN.

Apenas poderão usufruir desse benefício os estrangeiros que 
são dos países signatários da Convenção de Viena. São amparados 
pelo acordo países como: França, Argentina, Estados Unidos, Itália, 
Austrália, Holanda, México, Portugal, Reino Unido, Alemanha e Co-
lômbia. Os demais deverão seguir as normas habituais para obten-
ção da licença de direção.

O que fazer em caso de perda ou extravio  
de passaporte estrangeiro no Brasil?

Em caso de perda ou furto de documentos, a primeira provi-
dência é fazer um Boletim de Ocorrência (B.O.) em qualquer de-
legacia da cidade. Esse registro é muito importante para que você 
não seja responsabilizado caso seus documentos sejam utilizados 
indevidamente. Além disso, o estrangeiro deve comunicar imediata-
mente ao seu Consulado ou Embaixada. 



Av. do Contorno 5417 - 2º andar - Cruzeiro
CEP: 30110-925- Belo Horizonte - MG
Tel.: (31) 4501-3649
Email: consulat.belohorizonte@yahoo.fr

REPÚBLICA ORIENTAL DO URUGUAY
Av. do Contorno 6777, conj. 1301 - Santo Antônio
CEP: 30110-935 - Belo Horizonte - MG
Tel.: (31)3296-7527 – fax: (31) 3296-7291
Email: jorgepouy@hotmail.com 

REPÚBLICA FEDERAL DA ALEMANHA
Av. Protásio de Oliveira Penna, 366 - 101 - Bairro Buritis
CEP: 30575-360 - Belo Horizonte - MG 
Tel.: (31) 3213-1568 
Email: belo-horizonte@hk-diplo.de

  

REPÚBLICA DA ARGENTINA
Rua Ceará 1566 - 6º andar – Funcionários
CEP: 30150-311 - Belo Horizonte - MG
Tel./ fax: (31) 3281-5288

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
CASV – Centro Atendimento ao Solicitante de Visto
Rua Maranhão, 310 - Loja 1 - Santa Efigênia

CEP. 30150-330 - Belo Horizonte - MG
Cônsul para Minas Gerais: Brian Bauer
Av. do Contorno, 4520, 8º andar - Funcionários
CEP 30110-090 - Belo Horizonte - MG
Tel.: (31) 3213-1572 
Email: BauerBP@state.gov

REPÚBLICA ITALIANA
Rua dos Inconfidentes, 600 - Funcionários
CEP: 30.140-120 – Belo Horizonte – MG
Fone: (31) 3524-1000 – fax: (31) 3524-1010 
Email: segr.belohorizonte@esteri.it / segreteria.belohorizon

Endereços de consulados em Belo Horizonte
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REPÚBLICA FRANCESA
Av. do Contorno 5417 - 2º andar - Cruzeiro
CEP: 30110-925- Belo Horizonte - MG
Tel.: (31) 4501-3649
Email: consulat.belohorizonte@yahoo.fr

REINO UNIDO DA GRÃ BRETANHA
Av. Afonso Pena, 952 CEP: 30130-009 Belo Horizonte - MG 
Tel.: (31) 3504-6603 (11) 3094-2700 
Email:Jose.desousaneto@fconet.gov.br

REINO DA ESPANHA - INSTITUTO CERVANTES
Av. Olegário Maciel , 454 – sala 01
CEP: 30.180.110 – Belo Horizonte – MG
Fone: (31) 3213-0763 
Email: claalvarez@ig.com.brww

REINO DE PAÍSES BAIXOS - HOLANDA
Rua Sergipe 1167, sala 1203– Funcionários
CEP: 30130-171 - Belo Horizonte - MG
Tel.: (31) 32217377 / Fax: (31) 3227-5275 
Email: contato@consuladoholandabh.com.br 

IMPÉRIO DO JAPÃO
Rua Paraíba, 1352 – sala 1401 – Funcionários
CEP: 31.130-141 – Belo Horizonte – MG
Tel.: (31) 3657-4811 - (31) 3657-4813 
Email: consuladohonorario.japaobh@gmail.com; 
yukari.hamada@hotmail.com

ASSOCIAÇÃO DOS MEMBROS DO CORPO 
CONSULAR DE MINAS GERAIS
Rua Marquês de Maricá, 377 - Santo Antônio
Cep: 30.350-070 - Belo Horizonte - MG
Fone: (31) 3342-1510
E-mail: diretoria@corpoconsular.com.br
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REPÚBLICA PORTUGUESA
Av. Álvares Cabral, 1366, 9º andar, Lourdes
CEP. 30.170-000 – Belo Horizonte – MG
Fone: (31) 3273-9797 
Email: amelobandeira@hotmail.com; mail@cnbel.dgaccp.pt
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