GUIA PARA ALUNOS(AS) ESTRANGEIROS(AS)
DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LINGUÍSTICA APLICADA

Prezado(a) estudante,
Seja bem-vindo(a) ao Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada (PGLA) da
Universidade de Brasília! As informações a seguir têm como objetivo orientar você, aluno ou
aluna estrangeiro/a, na tramitação de documentos importantes para sua residência no Brasil e
no aproveitamento das múltiplas oportunidades que a Universidade de Brasília oferece a seus
estudantes. É necessário que você utilize estas informações apenas como um GUIA INICIAL,
sempre verificando nos sites e locais aqui indicados a respeito de atualizações ou mudanças
que possam acontecer a qualquer momento. Como são processos que não dependem da
Universidade de Brasília, dedicamos aqui este documento apenas como um guia inicial com o
intuito de auxiliar no processo de chegada dos estudantes ao PGLA.

RNE: Registro Nacional de Estrangeiro
O Registro Nacional de Estrangeiro (RNE) será o seu documento de identificação oficial no
país. Para tramitá-lo você tem um prazo de 90 dias após a sua chegada ao país.
Para fazê-lo, é preciso seguir os seguintes passos:


Ingressar no Portal da Polícia Federal www.dpf.gov.br e procurar a opção GRU
(https://servicos.dpf.gov.br/gru2/gru?nac=1&rec=2). O Guia de Recolhimento da
União é a forma de fazer o pagamento prévio da taxa correspondente à tramitação de
sua Identidade. No formulário você deverá incluir seus dados de residência no DF,
escolher como Unidade Arrecadadora do pagamento o Edifício Sede da Polícia
Federal em Brasília e selecionar o código 140120 – 0124, que corresponde à Taxa de
Emissão de Carteira de Registro Nacional Migratório. O valor da taxa é de R$ 204.77,
mas pode ser atualizado. Depois de terminar de preencher o formulário você deve

imprimir os documentos e se dirigir a qualquer agência bancária para efetivar o
pagamento da taxa e guardar o comprovante.


Após o pagamento da taxa, você deverá entrar no Portal da Polícia Federal
(https://servicos.dpf.gov.br/sismigrainternet/faces/publico/tipoSolicitacao/solicitarRegistroEmissaoCie.seam?cid=3678)
para preencher seu formulário solicitação de Visto. Após o preenchimento você deverá
imprimi-lo.



Finalmente você deverá agendar sua visita à Delegacia de Polícia de Imigração do DF
no

site

da

Polícia

Federal

(https://servicos.dpf.gov.br/cadastro-

estrangeiro/faces/restrito/manterAgendamentoExterno/agendamento.seam?cid=28841)
imprimir o seu comprovante e comparecer à Delegacia na data marcada com os
seguintes documentos:
 Formulário da Polícia Federal preenchido e impresso;
 Comprovante de agendamento impresso;
 Cópia de todas as páginas utilizadas do passaporte (inclusive daquelas que contêm
somente um carimbo);
 Cópia do documento que você recebeu quando entrou no país. Tarjeta de entrada, por
exemplo;
 2 fotos coloridas 3X4 com fundo branco;
 Comprovante de pagamento das taxas mencionadas acima;
 Formulário de pedido de visto – fornecido pela embaixada ou consulado do Brasil
no país de origem (cópia e original);
 Documento de viagem válido ou outro documento que comprove a identidade e a
nacionalidade, nos termos dos tratados de que o País seja parte;
 Certidão de nascimento ou casamento ou certidão consular ou formulário do visto,
quando o documento de viagem ou documento oficial de identidade não trouxer dados
sobre filiação.

Renovação de visto
Para alunos que vieram cursar um semestre e decidiram cursar dois ou para alunos PEC-G e
PEC-PG que recebem visto temporário e devem renová-lo a cada ano, atenção ao prazo de
renovação: compareça à Polícia Federal até um mês antes do vencimento do seu visto no
Brasil para realizar a sua renovação. Após esta data, será cobrada multa por atraso.

A Delegacia de Polícia de Imigração do DF fica do lado do Aeroporto de Brasília e você pode
chegar até lá pegando os ônibus 0.102, 102.1 na Rodoviária do Plano Piloto. A emissão do
documento pode demorar até 3 meses. Enquanto isso, você terá como documento oficial um
Protocolo com sua foto, emitido pela Polícia Federal.

CPF: Cadastro de Pessoa Física
O Cadastro da Pessoa Física (CPF) é um número social necessário no Brasil para realizar
diversos tipos de trâmites como abrir uma conta no banco, assinar um plano de celular, fazer
uma compra pela internet, ou tramitar o passe livre de transporte.
O trâmite do CPF começa em qualquer agência do Banco do Brasil, como a que fica no
campus da UnB, onde você deverá levar seu protocolo da Polícia Federal, solicitar o início do
trâmite de CPF e fazer o pagamento de uma taxa.
Despois de 48 horas você poderá comparecer no edifício da Receita Federal que fica no Setor
de Autarquias Sul, Quadra 3, com os seguintes documentos:
 O comprovante de pagamento da taxa (de R$5,70) do CPF;
 Seu passaporte;
 Comprovante de residência (uma conta de telefone, luz ou cartão de crédito emitida há
menos de 90 dias). Se no comprovante constar o nome de outra pessoa responsável
pela residência, você deverá apresentar uma declaração assinada desse responsável,
certificando que você reside no endereço determinado no comprovante;
 O Protocolo da Polícia Federal;
 Algum documento em que apareça o nome dos seus pais (filiação), caso essa
informação não conste no passaporte.
O recebimento do número de CPF é imediato e em formato de papel, que você poderá
plastificar posteriormente.
Também é possível fazer esta solicitação em seu país de origem antes de viajar. Para isso,
sugerimos que entre em contato com a embaixada ou consulado do Brasil em sua cidade.

Passe Livre Estudantil do Distrito Federal

O cartão +Estudante é concedido aos alunos da UnB e permite a gratuidade de sua
mobilidade por meio de quatro passagens diárias de ônibus ou metrô utilizáveis de segunda a
sábado.
A solicitação do cartão é feita on-line (http://passelivre.df.gov.br/estudante/index.xhtml) por
meio de cadastro de seus dados pessoais e o carregamento dos seguintes documentos em
formato PDF:
 Foto no tamanho 3x4 colorida, nítida, recente, de frente e com fundo branco - o
solicitante não deverá estar usando qualquer adereço que dificulte sua identificação;
 Carteira de identidade, certidão de nascimento ou protocolo da Polícia Federal;
 Cadastro de pessoas físicas – CPF;
 Comprovante de endereço emitido nos últimos três meses;
 Comprovante ou declaração de matrícula emitido pela Secretaria de Pós-Graduação do
Instituto de Letras da UnB, com data de emissão recente (até 30 dias), contendo as
seguintes informações: nome do aluno; modalidade de ensino (para as modalidades de
ensino “Técnico, Superior Graduação e Superior Pós-Graduação” deve informar o
nome do curso); curso ou série; período (matutino, vespertino, noturno ou integral);
dados do aluno: nome completo, CPF e dados da carteira de identidade.
Para ter acesso a este benefício, é importante que você faça o trâmite assim que chegar em
Brasília, já que a emissão do cartão pode demorar mais de um mês. O processo de emissão do
documento pode ser acompanhado no site em que você realizou a solicitação e a retirada do
mesmo é feita no local do Departamento de Trânsito do DF – DETRAN – na Rodoviária do
Plano Piloto.

Resturante Universitário da UnB
A universidade de Brasília conta com um Restaurante Universitário que oferece três refeições
diárias a um preço acessível todos os dias da semana. Para ter acesso ao restaurante
universitário pagando os preços que correspondem ao estudante, você deverá apresentar sua
Carteira Estudantil da UnB ou, se ainda não a tiver, seu comprovante de matrícula emitido
pela Secretaria de Pós-Gradução do Instituto de Letras.

Programa de Bolsa Alimentação

O Decanato de Assuntos Comunitários da UnB conta com um programa de bolsas de
assistência para alimentação que possibilita o acesso gratuito ao restaurante universitário. O
objetivo do programa é oferecer ao estudante alimentação balanceada e saudável no
Restaurante Universitário sem custo, a fim de contribuir para sua permanência e diplomação.
A seleção dos estudantes com direito a estas bolsas é feita todos os semestres mediante Edital
publicado no site do Decanato (http://www.dac.unb.br/) após o início dos cursos.

Programa de Moradia Estudantil da Pós-Graduação
O Programa Moradia Estudantil - Pós-Graduação visa proporcionar moradia aos estudantes
em situação de vulnerabilidade socioeconômica regularmente matriculados nos cursos de PósGraduação Strictu Sensu (Mestrado e Doutorado) que residam fora do DF e não possuam
imóveis ou residência fixa no Distrito Federal. O programa disponibiliza moradia temporária
em apartamentos do Bloco K, situado na Colina no campus Darcy Ribeiro, para estudantes
selecionados por meio de edital específico. As vagas para esse Programa são disponibilizadas
de acordo com a ordem de classificação e estão condicionadas a vacâncias.
A seleção dos estudantes com direito a este benefício é feita todos os semestres mediante
Edital publicado no site do Decanato (http://www.dac.unb.br/) após o início dos cursos.

Atividades culturais e de lazer na UnB
O Decanato de Assuntos Comunitários coordena uma ampla variedade de inciativas que
visam à integração dos alunos da UnB em atividades culturais e esportivas gratuitas. Também
são desenvolvidas a partir dele ações de promoção da saúde e de apoio à diversidade nos
campus da UnB. Vale a pena visitar o site do Decanato (http://www.dac.unb.br/) e conhecer
as oportunidades oferecidas a cada semestre.

Idiomas na UnB
O Programa Permanente de Extensão UnB Idiomas oferta cursos de diversas línguas abertos
aos estudantes e à comunidade nos diferentes campus da UnB. É possível aprender Alemão,
Árabe, Coreano, Espanhol, Esperanto, Francês, Grego Moderno, Hebraico, Inglês, Italiano,

Japonês, Mandarim, Russo e Turco. Além disso, também são ministrados no Programa os
cursos de Português para Estrangeiros.
Os cursos do UnB Idiomas realizam suas matrículas no início de cada semestre e nos
intervalos entre semestres para os cursos de verão. Os valores dos cursos são muito acessíveis
para os alunos matriculados na UnB e o programa possui bolsas de gratuidade para alunos que
recebem bolsas de assistência estudantil do Decanato de Assuntos Comunitário.
Vale a pena visitar o seu site (http://www.unbidiomas.unb.br/) e conhecer a oferta de cursos
de cada semestre.

Auxílio para participação de alunos em eventos e congressos
Existem três vias regulares de apoio aos estudantes da pós-graduação para sua participação
em eventos acadêmicos nacionais e internacionais apresentando trabalhos produzidos no
âmbito da universidade. Todos funcionam por editais publicados a cada semestre. Geralmente
a solicitação de auxílio para participação em eventos dever ser feita com antecedência de 4 ou
até 2 meses da data do evento.
As entidades que publicam editais para esta finalidade são:
- Fundação de Apoio a Pesquisa do Distrito Federal (http://www.fap.df.gov.br/)
- Decanato de Pós-Graduação da UnB (http://dpg.unb.br/)
- Instituto de Letras da UnB (https://noticias.unb.br/component/tags/tag/instituto-de-letras)

Postos de saúde no DF
O atendimento de saúde dos estrangeiros residentes no DF que não possuam Plano de Saúde
particular pode ser feito nos Hospitais e Unidades Básicas de Saúde do Plano Piloto. Para ser
atendido você deverá apresentar o seu documento de identidade e nas Unidades de Básica de
Saúde também um comprovante de residência. Estes são os mais próximos da UnB:


Hospital Regional da Asa Norte (HRAN), Setor Médico Hospitalar Norte, Quadra
101- Área Especial, Telefone: 3325-4300



Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF), SMHS, Quadra 101, Área Especial, S/N
– Asa Sul, Telefone: (61) 3315-1544



Unidade Básica de Saúde Nº. 01 – Asa Norte, SGAN 905 modulo D.



Unidade Básica de Saúde Nº. 02 – Asa Norte, EQN 114/115 AE.



Unidade Básica de Saúde Nº. 03 - Vila Planalto, Rua Piauí, área especial s/nº.



Unidade Básica de Saúde Nº. 05 - Lago Norte, Vila Weslian Roriz Área especial 01



Unidade Básica de Saúde Nº. 01 - N° 1 GSAP 01/612 Sul, SGAS 612 – Lotes 38/39

Cadastramento no WiFi da UnB
Dentro da UnB você poderá se conectar por meio de duas redes sem fio: a Eduroam ou a UnB
Wireless. A depender do sistema operacional do seu dispositivo, o passo a passo será
diferente.


Para a rede Eduroam

Usuário: numerodamatricula@aluno.unb.br (colocar o número de matrícula sem a barra).
Exemplo: 10987654321@aluno.unb.br Senha: a mesma utilizada no Matrícula Web (é
enviada para o e-mail alternativo cadastrado após o registro acadêmico na UnB).


Para a rede UnB Wireless

Usuário: número de matrícula (sem a barra). Senha: a mesma utilizada no Matrícula Web
(é enviada para o e-mail alternativo cadastrado após o registro acadêmico na UnB). Ao
conectar-se, será apresentada uma tela com informações e verificação do certificado.
Apenas clique em “Aceitar”. A conexão deverá ser estabelecida com sucesso.


Sistema Android

Clique em “Configurações” (ícone de engrenagem). No menu, clique em “Redes sem fio”
ou “Wi-Fi”. Escolha eduroam. Se ainda não estiver selecionado, na lista suspensa do
“método EAP”, toque em “PEAP”. Na lista suspensa “Autenticação de Fase 2”, toque em
“MSCHAPv2”. Na lista suspensa “Certificado CA”, toque em na opção “Usar certificados
do sistema”. Em “Domínio” digite www.wificpd.unb.br (você pode ter que rolar para
baixo para ver mais caixas de texto).


Autenticação Eduroam

Na caixa de texto "Identidade”, digite seu endereço de e-mail completo no formato
numerodamatricula@aluno.unb.br. Pule a caixa de texto “Identidade Anônima” para que
esta permaneça vazia. Na caixa de texto “Senha”, digite a mesma senha utilizada para
acessar o email. Toque em “salvar” ou “conectar”. Você será conectado à rede Eduroam.


Autenticação UNB Wireless

Colocar o login (composto pelos dois últimos dígitos do ano de ingresso na UnB mais o
número da sua matrícula de aluno sem a barra "/"). Exemplo: se o aluno ingressou em
2016 e possui a matrícula ativa de número 00123456, seu login será 1600123456 e a
senha a ser digitada foi enviada para o seu e-mail alternativo cadastrado na SAA durante o
ato da sua matrícula da UnB. Senha: a mesma utilizada no Matrícula Web (é enviada para
o e-mail alternativo cadastrado após o registro acadêmico na UnB).
Esperamos contribuir para que sua chegada e permanência no Programa de PósGraduação em Linguística Aplicada da Universidade de Brasília seja plenamente
satisfatório. Procure a Coordenação do Curso caso ainda precise de outras informações
sobre o próprio Programa.

