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Message from the Chancellor’s OfFIce
“É inegável que as escolas técnicas

It is undeniable that the Professional

e profissionais no Brasil têm vivido

and Technical State Schools in Brazil

seu melhor momento. O Governo

have been experiencing their best

Federal, nos últimos anos, vem

moment. The Federal Government,

implementando um processo de

in the last recent years, has been

expansão, sem precedentes, que

implementing an unprecedented

visa a consolidação da qualidade

expansion process that aims at

do ensino técnico no país.

the consolidation of the quality of

Uma nova lei, sancionada em

Vocational Education in Brazil.

2008, criou um modelo inédito de

A 2008 law established a new

educação, ciência e tecnologia nas

model of Education, Science and

instituições federais e, ao final de

Technology in the State Institutes

2010, 214 novos câmpus foram

of Education and, by the end of

construídos no país. Entretanto,

2010, 214 new State Technological

o investimento não foi somente

Schools were implemented all over

em infraestrutura, mas também

the country, triplicating the number

Assessoria de Assuntos Internacionais
International Affairs Office

na qualificação de professores e

of students in these institutions.

técnico-administrativos.

However, the investments were not

Organização
Organization

Um dos principais objetivos desses

only on infrastructure, but also on the

Leandro Miritz Soares

investimentos é o de qualificar

qualification of faculty and staff.

diferentes escolas técnicas no país

One of the main objectives of

no intuito de encontrar soluções

this tremendous investment on

de acordo com as demandas

Vocational Education was to qualify

das regiões nas quais elas são

the different colleges around the

implementadas. Essas ações, ao

country

passo que dão acesso à educação

solutions for the regional problems

de qualidade, também prepara

within the area they are located.

profissionais capacitados para o

These actions have given opportunity
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MESSAGE FROM THE CHANCELLOR

mercado de trabalho.

to access qualified education to

Trabajo del Uruguay, no qual foram

concern with this issue is a pioneer

No estado do Rio Grande do Sul, o

those who had no options before,

implementados cursos binacionais

project of implementation of colleges

Instituto Federal Sul-rio-grandense

giving them a chance of a promising

para brasileiros e uruguaios que

on the border of Brazil with Uruguay

possui mais de 14 mil alunos

future. It has also transformed

vivem na região.

in association with the Consejo de

matriculados

local

prepared

Uma instituição federal repleta de

Educación Técnico Profesional -

Um dos nossos diferenciais mais

professionals that will make the

oportunidades, esse é o principal

Universidad del Trabajo del Uruguay,

marcantes é a verticalização de

difference in the labor market.

objetivo de nossa administração.

where bi-national diplomas and

nosso sistema de educação, o qual

In the State of Rio Grande do Sul

Essa é também a razão pela qual

degrees are offered to both Brazilians

nos permite oferecer formação em

(South of Brazil), IFSul has over 14

trabalhamos

and Uruguayans living in the area,

níveis de ensino básico, médio,

thousand students enrolled in 14

procura de parceiros internacionais

attending the programs.

técnico, tecnológico, graduação e

colleges. We have over 1.5 thousand

que não irão apenas beneficiar

To offer more opportunities to

pós graduação.

employees that regularly attend

nossos funcionários e discentes,

society as a public State Institute

Estamos cientes que muito já foi

training programs, a policy that

como também nos auxiliar no

of Education - this is the main goal

feito, porém também entendemos

reflects positively on the quality

desenvolvimento

of our administration. This is also

que é apenas o começo de

of our education. One of our main

aplicada e inovações tecnológicas.

the reason why we are working

um

refletirá

differentials is the verticalization of

Seja bem vindo ao IFSul!”

hard in the search of international

positivamente no futuro de nossa

our education system, which allows

partnerships that will not only

nação. Essa é a razão pela qual o

us to offer secondary education,

allow our employees and students

IFSul age pensando no futuro e na

undergraduate

to expand their knowledge on

melhor maneira de preencher às

programs.

various areas of study, but also help

aspirações da sociedade. Um bom

We are aware that a lot has been

us to invest on the development of

exemplo de nossa preocupação

done, but we also understand that it

applied research and technological

social é o projeto pioneiro de

is only the beginning of a work that

innovation.

implementação de um instituto

will reflect positively on the destiny

We hope you enjoy studying here and

técnico federal na fronteira Brasil-

of our nation. This is the reason why

please feel very welcome!

Uruguai,

o

IFSul works aiming at the future

Consejo de Educación Técnico

and the best way to fulfill society’s

Profesional

aspirations. A good example of our

em

trabalho

em
–

14

que

parceria

câmpus.

com

Universidad

del

economies

and

and

graduate

fortemente

de

na

pesquisa

Marcelo Bender Machado
Reitor

Chancellor
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ABOUT IFSUL
O

Instituto

grandense

Federal
(IFSul)

Sul-rioé

parte

IFSul is part of the Brazilian network
of

Professional,

Scientific

and

integrante da Rede Federal de

Technological Education institutions

Educação Profissional, Científica

and was implemented in Pelotas in

e Tecnológica. Foi instituído na

2008, continuing a tradition started

cidade de Pelotas no ano de 2008,

in 1942, when the Technical School

dando continuidade a uma tradição

of Pelotas was founded. We are a

iniciada em 1942, com a criação

state institution that has financial,

da Escola Técnica de Pelotas.

patrimonial,

Trata-se de um instituto com

disciplinary and didactic-pedagogic

autonomia financeira, patrimonial,

autonomy. We offer tuition-free

administrativa,

e

and qualified secondary, vocational

de

and higher education, developing

gratuito,

research and extension projects in

disciplinar

didático-pedagógica.
proporcionar

ensino

Além

administrative,

o IFSul oferece ensino médio

different areas.

integrado ao ensino técnico, cursos

IFSul is composed of 14 colleges:

técnicos subsequentes ao ensino

Bagé,

médio, concomitantes, cursos de

Gravataí, Jaguarão, Lajeado, Novo

nível superior e de pós graduação.

Hamburgo, Passo Fundo, Pelotas,

A Reitoria situa-se na cidade Pelotas,

Pelotas

Rio Grande do Sul, e administra 14

Santana do Livramento, Sapiranga,

câmpus: Pelotas, Pelotas-Visconde

Sapucaia do Sul and Venâncio Aires.

da Graça (CAVG), Sapucaia do Sul,

IFSul also serves many other cities

Charqueadas, Passo Fundo, Bagé,

through Distance Education, with

Santana do Livramento, Camaquã,

professionals that provide local

Venâncio Aires, Novo Hamburgo,

assistance all over the state. The

Sapiranga, Jaguarão, Lajeado e

district office is located in the city of

Gravataí.

Pelotas, Rio Grande do Sul state.

Camaquã,

–

Visconde

Charqueadas,

da

Graça,
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Understanding Our Location

sOBRE O bRASIL

aBOUT bRAZIL
Compreendendo 26 estados e

Brazil is situated on the east coast of

1 Distrito Federal, o Brasil, cuja

South America and it borders every

capital é Brasília, localiza-se na

country in the subcontinent, except

costa leste da América do Sul,

for Ecuador and Chile. Comprising 26

fazendo fronteira com todos os

states and 1 Federal District, Brazil,

países do subcontinente, com

whose capital is Brasília, is the largest

exceção de Equador e Chile. É o

country in Latin America and the

maior país da América Latina em

world’s fifth largest country in both

economia, população e território, e

geographical area and population.

o 5º maior do mundo em extensão

It has the largest economy in Latin

e população. O território brasileiro

America and is also one of the world’s

é reconhecido por abarcar a

fastest growing economies. The

maior biodiversidade do mundo,

Brazilian territory is recognized as

envolvendo diversos ecossistemas

having the greatest biodiversity in

tais como a Floresta Amazônica, a

the world with different ecosystems,

Mata Atlântica, o Pampa e o Cerrado.

such as the Amazon Rainforest,

O Instituto Brasileiro de Geografia e

Atlantic Forest, Pampa and Cerrado.

Estatística (IBGE) o divide em cinco

The Brazilian Institute of Geography

regiões, com três ou mais estados,

and Statistics (IBGE) divides it into

de acordo com sua geografia e

five regions composed of three or

aspectos

em

more states, according to common

comum, conforme o mapa a seguir:

geographic, economic and social

socioeconômicos

bRASIL

bRASIL

aspects as follows:

10
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sOBRE O nosso estado - rio Grande do sul

aBOUT our state - Rio grande do Sul
O Rio Grande do Sul, que tem

Rio Grande do Sul, whose capital

a cidade de Porto Alegre como

is Porto Alegre, is the largest state

capital, é o maior estado da região

in the south region of Brazil with

sul, com uma população de mais

a population of over 11 million. It

de 11 milhões de habitantes, e

borders Santa Catarina state to

é limitado, ao norte, por Santa

the north, Atlantic Ocean to the

Catarina, pelo Oceano Atlântico

east, Argentina to the west and

a leste, Uruguai ao sul e pela

Uruguay to the south. The economy

Argentina a oeste. Como toda

is based on agriculture, livestock and

região sul do Brasil, o Rio Grande

industry. The climate is subtropical

do Sul possui clima subtropical,

characterized by hot, humid summers

marcando

and mild winters.

temperaturas

baixas

pRINCIPAIS CIDADES DO rIO GRANDE DO SUL

mAIN CITIES OF rIO GRANDE DO SUL

no inverno, principalmente nas
regiões de fronteira e da serra,
e temperaturas muito altas no
verão. O estado é, também, um
dos mais industrializados do Brasil,
envolvendo indústrias de couro
e

calçados,

alimentícia,

têxtil,

madeireira, metalúrgica e química.

12
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ifsul no rio grande do sul

CÂMPUS DO ifsUL

ifsul in rio grande do sul
O IFSul possui em seu quadro mais

Comprising over 800 faculty and 700

de 800 docentes e 700 funcionários

administration staff, IFSul currently

técnico administrativos, atendendo

serves over 14 thousand students with

mais de 14 mil alunos com a oferta

more than 30 technical level (2-year)

de cursos técnicos nas modalidades

programs, as well as undergraduate

integrado,

e

and graduate programs, teaching

concomitantes ao ensino médio,

degrees, distance education and

cursos de nível superior e pós

young adult education programs.

graduação.

atividades

Other activities offered by IFSul

oferecidas pelo IFSul consistem em

consist of continuing education

programas de pesquisa e extensão,

programs,

cursos em formação inicial e

level programs and opportunities for

continuada e para jovens e adultos.

research and community outreach/

subsequente

Outras

on-demand

ifsUL COLLEGES

technical

extension activities.

14

15

Guia do

International

ESTUDANTE

inscrição

ESTRANGEIRO

application

GUIDE

Requirements for Exchange Student Application
CONTATO COM O IFSUL

Cursos do ifsul

Contacting IFSul

ifsul programs

O aluno interessado em matricular-

The student interested in enrolling

Confira os cursos disponíveis na

Check the available programs at

se no IFSul deve, primeiramente,

in one of our colleges must first fill

página

http://www.ifsul.edu.br/proen/site/

preencher

in the application form available

index.php.

aplicação disponível em formarrival.

at

ifsul.edu.br.

International

http://www.ifsul.edu.br/

proen/site/index.php.

Datas de inscrição

Application Dates
O estudante deve inscrever-se nos

The student may apply during the

seguintes períodos:

following periods:

- Primeira semana de novembro

- First week of November for first-

para começar no primeiro semestre,

semester entry in February.

em fevereiro.

- First week of May for second-

- Primeira semana de maio para

semester entry in August.

começar no segundo semestre, em
agosto.

16
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rEQUISITOS PARA inscrição

um
A

formulário
Assessoria

de
de

formarrival.ifsul.edu.br.
Affairs

Office

The
will

Assuntos Internacionais procederá

proceed with orientation, providing a

com a orientação, provendo um

study plan form and the acceptance

plano de estudos a ser preenchido

letter for the visa request after the

em conjunto com o aluno, e a carta

application is authorized.

de aceite para a solicitação do visto,
após a confirmação do câmpus
interessado em receber o aluno.

entrada no Brasil

Entry in brazil
Para entrar no Brasil, o estudante

To arrive in Brazil, the student will

precisará de um passaporte válido

need a passport valid for at least 6

por, no mínimo, 6 (seis) meses

(six) months from the date of entry,

desde a data de entrada, com pelo

with at least 2 (two) blank pages,

menos 2 (duas) páginas em branco,

and a student visa (VITEM IV). After

e o visto VITEM IV. Após contato com

contacting IFSul, the student must

o IFSul, o estudante deve solicitar o

request the visa through the webpage

visto pela página scedv.serpro.gov.

scedv.serpro.gov.br. The consular fees

br. As taxas consulares deverão ser

must be paid by the student at the
17
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Registering at the Federal Police

pagas pelo estudante no Consulado

Consulate of Brazil in the student’s

do Brasil em seu país de origem.

country of origin. More information

Mais

concerning

GUIDE

estrangeiro

Every foreign student residing in Brazil

residindo no Brasil deve registrar-se

must register at the Federal Police

no Departamento de Polícia Federal

Department within 30 (thirty) days

em até 30 (trinta) dias, desde sua

from the date of entry. IFSul provides

entrada no país, no intuito de obter

assistance in the organization of

o Registro Nacional de Estrangeiros

the required documents when the

(RNE). Tendo isso em vista, o IFSul

student arrives in Brazil, taking them

garante assistência ao estudante

to the local Federal Police Department

que chega ao Brasil, exclusas taxas

for the application for their RNE,

o Visto de estudante - VITEM IV

monetárias de qualquer natureza,

Registro Nacional de Estrangeiros

the Student Visa - VITEM IV

no que tange à organização dos

(National Registry of Foreigners).

documentos necessários para a

The registration fees are paid by the

aquisição do RNE, como também

student. After the application, the

o acompanha ao Departamento de

student will be given a temporary

Polícia Federal.

RNE application number, which

informações

a

respeito

the

documentation

da documentação necessária e

needed and procedure for the

sobre o processo de admissão

student’s admission in Brazil is

de estudantes estrangeiros no

available at the Consulate General of

Brasil estão disponíveis no site do

Brazil website.

Consulado-Geral do Brasil.

Todo

estudante

O Visto VITEM IV é um visto

VITEM IV is a temporary visa valid

temporário

de

up to one year, with the possibility

um ano, com possibilidade de

of being renewed until studies are

renovação até que o estudante

concluded, provided that the student

tenha completado seus estudos.

is regularly enrolled. The visa renewal

A renovação do visto deve ser

must be applied at the local Federal

solicitada na Polícia Federal no

Police Department within 30 (thirty)

prazo de 30 (trinta) dias antes do

days before the visa expires. More

visto expirar. Mais informações a

information regarding the student

respeito do VITEM IV e outros vistos

visa VITEM IV is available at www.

estão disponíveis na página www.

portalconsular.mre.gov.br/regioes/

Para o estudante estrangeiro, é

The student is required to have

portalconsular.mre.gov.br/regioes/

europa/portugal/faro/vistos/visto-

necessário que seja comprovada

a minimum level of Portuguese

europa/portugal/faro/vistos/visto-

temporario-iv-vitem-iv.

a

de

proficiency in order to effectively

compreensão da língua portuguesa

participate in the academic activities,

por meio de certificado do Celpe-

by either presenting a Celpe-Bras

Bras no nível Intermediário, ou

Intermediate level certificate or

por desempenho satisfatório no

displaying satisfactory results in

com

validade

temporario-iv-vitem-iv.
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will be used until the CIE, Cédula de
Identidade de Estrangeiro (Foreigner
ID Card), is issued.

Proficiência em Língua Portuguesa

Portuguese profi ciency

capacidade

mínima
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Useful Information for Your Stay in Brazil

Módulo I do curso Português

Module I of our Portuguese for

para Estrangeiros – e-Tec Idiomas

Foreigners

Sem Fronteiras, oferecido pelo

– e-Tec Idiomas Sem Fronteiras,

IFSul na modalidade a distância.

offered in distance education. More

Mais informações a respeito de

information about proficiency exams

O

documento

CPF, Cadastro de Pessoas Físicas

exames de proficiência podem ser

can be obtained at the International

expedido pela Receita Federal e é

(Individual Taxpayer Registry), is a

obtidas na Assessoria de Assuntos

Affairs Office.

indispensável aos que residem no

document issued by the Brazilian

Brasil. Sua obtenção é fundamental

Federal Revenue (Receita Federal). It

para abrir contas bancárias e obter

is needed to open a bank account and

Internacionais.

language

program

Obtenção do CPF

Obtaining CPF
CPF

é

um

número de telefone. Para solicitar
o CPF, deve-se pagar uma taxa em
uma Agência dos Correios. Feito
isso, a próxima etapa consiste em
comparecer na Receita Federal,
portando

o

passaporte

e

o

comprovante de pagamento da
taxa.

obtain a personal cell phone number.
For the CPF, the student must pay
a fee and present the passport at a
local post office. Be sure to check if all
the information provided is correct.
The next step is to go to the Federal
Revenue with the passport and the
fee receipt in order to complete the
process.

Abertura de Conta Bancária

Opening a Bank Account

20

Para abrir uma conta bancária,

The documentation needed to open

o

deve

a bank account may vary depending

apresentar no mínimo os seguintes

on the bank. It is likely, however, that

documentos,

at least the following documents will

estudante

estrangeiro
dependendo

dos

critérios do banco:

be required:

• Passaporte

• Passport

• Número de RNE/CIE

• RNE application number/CIE

• Número de CPF

• CPF number
21
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other information

• Comprovante de residência

• Proof of residence

• Carta de aceite da instituição

• Acceptance letter

a língua portuguesa

the portuguese language

brasileira

transporte

Transportation

A língua portuguesa é o 5º idioma

Portuguese is the fifth most spoken

mais falado no mundo, com cerca de

language in the world with over 240

240 milhões de falantes. Espalhado

million speakers. Spoken in many

O meio de transporte comumente

Buses are the main transportation

mundo a fora, é o idioma oficial de

parts of the globe, Portuguese is the

utilizado em todas as cidades são os

used by Brazilians. Airports are

oito países: Angola, Brasil, Cabo

official language of eight countries:

ônibus. Há aeroportos disponíveis

available in most cities and major

Verde, Guiné Bissau, Moçambique,

em diversas localidades e as

cities have subways and trains.

Portugal, Timor Leste e São Tomé

maiores cidades dispõem de metrô.

Bus schedules are available online

e Príncipe. Além destes países,

according to the location.

o português é uma das línguas

O itinerário dos ônibus pode ser

cooficiais em Macau.

encontrado na internet de acordo
com a localidade.

Angola, Brasil, Cabo Verde, GuineaBissau, Moçambique, Portugal, Timor
Leste and São Tomé e Príncipe; besides
Macau, which has Portuguese as one
of its co-official languages.

O Exame Celpe-Bras

moradia

The Celpe-Bras Exam

Living Arrangements

O
em

Certificado
Língua

de

Proficiência

Portuguesa

Celpe-Bras

–

Certificado

de

para

Proficiência em Língua Portuguesa

é

para Estrangeiros – is the only

Cabe salientar que o IFSul não dispõe

Please note that IFSul does not offer

de alojamento nem arca com despesas

housing, nor is it responsible for the

Estrangeiros

referentes à moradia e instalação

accommodation costs. However, the

conferido aos estrangeiros com

proficiency

dos alunos. Porém, a Assessoria de

International Affairs Office assists the

desempenho

Portuguese for foreigners and for

Assuntos Internacionais acompanha

foreign student in finding lodging

teste padronizado de português.

e auxilia o aluno estrangeiro a

in the cities where IFSul colleges are

Desenvolvido pelo Ministério da

acomodar-se nas cidades onde seus

established, providing information

Educação (MEC) e administrado

câmpus estão instalados, fornecendo

regarding apartments and family

pelo

informações

houses when available.

Estudos e Pesquisas Educacionais

sobre

pousadas,

pensionatos, apartamentos ou casas
22
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de família, conforme disponibilidade.

Instituto

(Celpe-Bras)
satisfatório

Nacional

em

de

Anísio Texeira (INEP), o Celpe-

exam

in

Brazilian

Brazilians whose native language is
not Portuguese, officially recognized
by

the

Brazilian

Government

and internationally accepted by
companies and schools as proof of
competence in the language. The
exam is developed by the Ministry of
23
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Bras é o único teste oficialmente

Education (MEC) and administered

em

reconhecido

Governo

by the Instituto Nacional de Estudos

estrutura_exame.

Brasileiro e é internacionalmente

e Pesquisas Educacionais Anísio

Aplicado no Brasil e em diversos

aceito por empresas e instituições

Teixeira (INEP).

outros países com o apoio do

como prova de competência em

In an assessment of all four language

Ministério das Relações Exteriores

pelo

língua portuguesa. Seu certificado
é cobrado de todo estudante
estrangeiro

interessado

em

matricular-se em programas de
graduação

ou

pós-graduação

no Brasil, e o resultado mínimo
a ser alcançado no exame varia
em função dos critérios de cada

skills, the applicant must obtain a
passing grade in the oral and written
parts of the exam, both involving
comprehension

and

production.

Upon satisfactory results, a certificate
of proficiency is awarded in one of
four different levels according to
the applicant’s performance. The
exam structure and sample papers

portal.inep.gov.br/celpebras-

vezes ao ano, sendo a primeira
em abril e a segunda em outubro.
Informações referentes a datas
e locais do exame podem ser
encontradas na página portal.inep.
gov.br/celpebras-legislacao.
Mais informações a respeito do
Celpe-Bras estão disponíveis em

Sendo avaliado em todas as quatro

at

portal.inep.gov.br/celpebras.

habilidades linguísticas, o candidato

estrutura_ exame.

deve

competência

Its application is available in Brazil

nas partes oral e escrita do exame,

as well as many other countries

PEC-G e PEC-PG

envolvendo

supported

PEC-G and PEC-PG

demonstrar

compreensão

e

portal.inep.gov.br/celpebras-

by

the

Ministry

of

produção. Mediante aprovação,

Foreign Affairs (MRE). The exam is

um certificado de proficiência é

administered twice a year, in April and

concedido em um de quatro níveis

October, and both application and

de acordo com seu desempenho.
A estrutura e modelos do exame
estão disponíveis na página do INEP

exam dates can be found at portal.
inep.gov.br/celpebras-legislacao.
For more information regarding

O PEC-G (Programa de Estudante-

PEC-G (Programa de Estudante-

Convênio de Graduação) e o PEC-PG

Convênio de Graduação) and PEC-PG

(Programa de Estudante-Convênio

(Programa de Estudante- Convênio

de Pós-graduação), desenvolvidos

de Pós-Graduação), developed by

pelo MRE e MEC, são cooperações

MRE through Divisão de Temas

e programas de mobilidade para
alunos de graduação e pós24

celpebras.

(MRE), o exame é aplicado duas

are available at the INEP webpage

instituição.

the exam, visit portal.inep.gov.br/

Educacionais

(DCE),

and

MEC,

through agreements with Brazilian
25
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contacts

graduação. Esses programas são

institutions, are cooperation and

oferecidos para estudantes de

mobility programs for undergraduate

países em desenvolvimento que

and graduate levels. These programs

têm acordos e tratados com o

are

Brasil nos âmbitos educacional,

developing countries which are in

cultural ou científico-tecnológico.
Mais informações acerca desses
programas podem ser encontradas
nas seguintes páginas:
www.dce.mre.gov.br/PEC/PECG.
php;
www.dce.mre.gov.br/PEC/PECPG.
php.

offered

to

students

from

signed agreement with Brazil in the
areas of education, culture or science
and technology.
For more information regarding
these programs, visit the following
webpages:
www.dce.mre.gov.br/PEC/PECG.php;
www.dce.mre.gov.br/PEC/PECPG.
php.

STUDENT
GUIDE

Reitoria

District Office
Rua General Osório, 932 | Centro – Pelotas/RS – Brasil - CEP 96020-000
+55 (53) 3309-1750

assessoria de assuntos internacionais

International Affairs Offi ce
Rua General Osório, 932 | Centro – Pelotas/RS - Brasil - CEP 96020-000
+55 (53) 3309-1757
assint@ifsul.edu.br

www.ifsul.edu.br
Câmpus do IFSul

ifsul colleges
Câmpus Bagé
Av. Leonel de Moura Brizola, 2501
Pedra Branca – Bagé/RS– Brasil, CEP 96418-400
+55 (53) 3247-3237
Câmpus Camaquã
Rua Ana Gonçalves da Silva, 901
Olaria – Camaquã/RS – Brasil, CEP 96180-000
+55 (51) 3671-7350
Câmpus Charqueadas
Rua General Balbão, 81
Centro – Charqueadas/RS – Brasil, CEP 96745-000
+55 (51) 3658-3775
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Câmpus Pelotas - Visconde da Graça

GUIDE

Av. Ildefonso Simões Lopes, nº 2791
Arco Íris – Pelotas/RS– Brasil, CEP 96060-290

Câmpus Gravataí
Estrada da Cavalhada, 1370
Morada Gaúcha - Gravataí/RS, CEP 94195-340
+55 (53) 9923-4922
Câmpus Jaguarão
Rua General Osório, 932
Centro – Pelotas/RS – Brasil - CEP 96020-000
+55 (53) 9923-4801
Câmpus Lajeado
Rua General Osório, 932
Centro – Pelotas/RS – Brasil - CEP 96020-000
+55 (53) 9923-4126
Câmpus Novo Hamburgo
Rua General Osório, 932
Centro – Pelotas/RS – Brasil - CEP 96020-000
+55 (51) 9137-9601
Câmpus Passo Fundo
Estrada Perimetral Leste, 150

28

+55 (53) 3309-5550
Câmpus Santana do Livramento
Av. Paul Harris, 410
Centro – Santana do Livramento/RS – Brasil, CEP 97574-360
+55 (55) 3242-9090
Câmpus Sapiranga
Av. Carlos Gilberto Weis,155
Bairro Oeste - Sapiranga/RS - Brasil, CEP 93800-000
+55 (53) 9923-4715
Câmpus Sapucaia do Sul
Av. Copacabana, 100
Piratini – Sapucaia do Sul/RS – Brasil, CEP 93216-120
+55 (51) 3452-9200
Câmpus Venâncio Aires
Av. das Industrias, 1865
Bairro Universitário – Venâncio Aires/RS – Brasil, CEP 95800-000
+55 (51) 3793-4200

Passo Fundo/RS – Brasil, CEP 99064-440

Telefones de emergência

+55 (54) 3311-2916

Emergency Telephone Numbers

Câmpus Pelotas

192 Ambulância

194 Polícia Federal

Praça Vinte de Setembro, 455

193 Bombeiros

190 Polícia Militar

Centro – Pelotas/RS – Brasil, CEP 96015-360

199 Defesa Civil

198 Polícia Rodoviária Estadual

+55 (53) 2123-1000

197 Polícia Civil

191 Polícia Rodoviária Federal
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