
 

 
 
 

Instituição/Institution Universidade de Passo Fundo (UPF) 

Setor responsável pela Mobilidade / Mobility 
Department 

Assessoria para Assuntos Internacionais e 
Interinstitucionais/International Relations Office 

Endereço/Address 
Universidade de Passo Fundo - Assessoria Internacional 
Bairro São José, Campus I - Rodovia BR 285 - Km 292,7  

CEP 99052-900 - Passo Fundo/RS - Brasil 

Fone, fax, e-mail / phone, fax, e-mail 
Fone/fax.: +55 54 3316 8117 

E-mail: aai@upf.br  

Página web / Website www.upf.br  

Horário de atendimento / Opening hours 
Segunda a sexta/ Monday to Friday 

10:00 – 14:00  

Coodenador / Coordinator Profa. Dra. Luciane (lusturm@upf.br) 

  

Passos para inscrição / Procedures to apply 

 Preenchimento de formulário específico para inscrição ao 
Programa de Intercâmbio Acadêmico para Estrangeiros. / 
Fill the specific registration form for Academic Exchange 
Program for Foreigners.  

 Preenchimento de formulário específico (Plano de 
Estudos) para seleção de disciplinas a serem cursadas 
na UPF. / Fill form (Learning Agreement) to select the 
disciplines to be attended at UPF.  

 Histórico escolar. / Transcript of Records. 
 Carta de Motivação. / Letter of Intention. 
 Carta de apresentação do aluno, emitida pela instituição 

de origem. / Letter of recommendation written by the 
home institution. 

 Passaporte, RG. / Passport, ID card. 
 

Enviar para aai@upf.br todos os documentos, acima 
listados, devidamente preenchidos e assinados, em um 
único arquivo (formato pdf). / Send all documents listed 
above, filled and signed, in a single file (pdf format) to 
aai@upf.br 
 

 Seguro-Saúde com cobertura internacional e Passaporte 
com Visto deverão ser apresentados na Assessoria 
Internacional, na chegada ao Brasil. / Health Insurance 
with international coverage and Passport with student 
Visa must be presented at the International Office upon 
arrival. 
 
Os formulários estão disponíveis no link/The forms are 
available at  http://www.upf.br/intercambios/aluno-
estrangeiro  

Número de vagas por semestre / Vacancies for 
each semester 

Não estipulado / Not determined 

Restrições específicas para alunos de 
intercâmbio/Specific restriction for exchange 
student 

Ter concluído 50% do curso de graduação. / Have 
completed 50% of the undergraduate course. 

Data limite para candidatura / Deadline to apply 

1º Semestre 2021: 25/10/2021 
1st Semester 2021: October 25th, 2021 
       2º Semestre 2021: 25/05/2022 
       2nd Semester 2021: May 25th, 2022 

Ficha de Informações para Universidades Parceiras Internacionais 2022 
Information Sheet for the International Partner Universities 2022 



 
 
 

Oferta acadêmica / Academic offer http://www.upf.br/nossos-cursos 

Duração dos semestres / Duration of the semester 

1º Semestre / 1stSemester:  
Fevereiro-Julho / February to July 

2º Semestre / 2nd Semester:  
Julho-Dezembro /July to December 

  

Apoio para alunos em intercâmbio / Exchange 
student support 

Programa Parceiro UPF: 
Um aluno da Universidade de Passo Fundo, selecionado 
pela Assessoria Internacional, auxiliará o aluno estrangeiro 
nas suas atividades durante o período que estiver na UPF, 
visando à integração ao meio universitário e à comunidade 
local. 
A student from the University of Passo Fundo, selected by 
the International Office will assist the foreign student in his 
activities during the period that s/he is at UPF, aiming at 
integration in the university and the local community. 
 
Programa Família Anfitriã 
Famílias de professores e alunos da UPF, residentes em 
Passo Fundo, acolhem estudantes estrangeiros durante o 
seu período de permanência na Universidade.  
 
Families of UPF professors and students, residing in Passo 
Fundo, host foreign students during their stay at the 
University. 

  

Comprovação de proficiência em Língua 
Portuguesa/ Proof of Portuguese Proficiency 

Curso de Língua Portuguesa para Estrangeiros / 
Portuguese Lessons: 
A língua de instrução na UPF é o Português. Não exigimos 
um nível avançado de proficiência, entretanto sugerimos 
que os alunos tenham um conhecimento prévio da língua.  
Curso que objetiva instrumentalizar os intercambistas em 
língua portuguesa, em especial visando à comunicação 
diária, facilitando a inserção do aluno no meio acadêmico. 
A disciplina é obrigatória para todos os alunos estrangeiros. 
 
The language of instruction at UPF is Portuguese. We do 
not require an advanced level of proficiency, however we 
suggest that students have prior knowledge of the language. 
The objective of this course is to help students in the use of 
the language, including the daily communication in order to 
facilitate the student’s academic life. 
The course is mandatory for all foreign students. 

  

Alojamento / Accommodation 

Informações sobre alojamentos disponíveis em: / 
Information on accommodation is available at: 
https://www.google.com.br/search?q=imobili%C3%A1rias+p
asso+fundo&oq=imobili%C3%A1rias+&aqs=chrome.5.69i57
j0l5.15521j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

Custo de vida / Cost of living 

O custo de vida em Passo Fundo (incluindo acomodação 
em apartamento compartilhado, alimentação e transporte) é 
aproximadamente R$ 1.900,00 ao mês. 
 
The cost of living in Passo Fundo (including accommodation 
in shared apartment, food and transportation) is 
approximately R$ 1.900,00 per month. 

Taxas / Fees 
Não há cobrança de taxas para os estudantes de 
instituições parceiras.  
Waived for students from partner institutions. 

 


