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É um prazer receber você em nossa Universidade. Este guia se destina a todos os estudantes 
estrangeiros que vão estudar na Universidade Federal de Pernambuco. Esta pode ser sua primeira 
visita ao Brasil e nós temos certeza de que você pode ter muitas perguntas. Um de nossos objetivos é 
responder a algumas delas antes de sua chegada, para facilitar sua integração na vida acadêmica aqui. 
Nas próximas páginas você vai encontrar uma descrição geral de nossa Universidade, alguns conselhos 
práticos que devem ser seguidos antes de sua vinda ao nosso país e informações sobre sua chegada ao 
Recife, serviços da universidade e endereços de interesse.  
 
Estudar em um país estrangeiro é ao mesmo tempo uma experiência emocionante e desafiante. 
Desejamos que a sua permanência no Recife seja produtiva e agradável, e que sua transição do seu país 
de origem para a Universidade Federal de Pernambuco seja a mais suave possível.  
 
O Programa de Mobilidade Acadêmica Internacional para estudantes estrangeiros foi criado com o 
objetivo de oferecer oportunidades de qualificação para os jovens que queiram desfrutar de uma 
experiência intercultural, convivendo com a realidade brasileira durante determinado período de sua 
vida universitária. Isso é feito através da realização de experiências acadêmicas e profissionais no 
Brasil, atendendo ao desejo de ter uma vivência internacional. Os alunos estrangeiros trazem consigo 
novas experiências e perspectivas que enriquecem o campus dentro e fora das salas de aulas.  
 
A Diretoria de Relações Internacionais também é responsável pela disseminação de informações 
relativas aos programas de Cooperação Internacional, pelo apoio a estudantes estrangeiros 
participantes de programas de mobilidade acadêmica internacional desde sua chegada até seu retorno 
ao país de origem.  

BEM VINDOS À UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

 1946 Ano de fundação 
 3 Campi (Recife, Caruaru, 

Vitória de Santo Antão)  
 12 Centros Acadêmicos 
 105 Cursos de Graduação (6 

de graduação à distância) 
 207 Cursos de Pós-

Graduação 
 49 Programas de Doutorado 
 79 Programas de Mestrado 
 79 Especializações 
 33.616 Estudantes de 

Graduação 
 7.678 Estudantes de Pós 

Graduação 
 523 Grupos de Pesquisa 
 171 Acordos de Cooperação 

Internacional 
 2.140 Professores (80% 

Doutores) 
 4.184 Funcionários na 

Equipe administrativa 
 6 Institutos Nacionais de 

Ciência e Tecnologia - INCT 
(Engenharia de Software, 
Fotônica, Inovação 
Farmacêutica, 
Nanotecnologia, Plantas e 
Fungos, Arqueologia)  

Localizada no nordeste do Brasil, a Universidade Federal de Pernambuco é 
uma das melhores instituições de ensino superior do país. Sua história 
começa na fundação da primeira Faculdade de Direito do país, em 1827. Em 
11 de agosto de 1946, a Faculdade de Direito, a Faculdade de Filosofia do 
Recife, a Escola de Belas Artes, a Faculdade de Medicina se uniram para 
formar a Universidade do Recife, primeiro centro universitário do norte e 
nordeste do país. Em 1965, a Universidade do Recife passou a integrar o 
novo sistema de educação do país, recebendo o novo nome de Universidade 
Federal de Pernambuco. A construção do novo campus começou em 1948, 
com projeto do arquiteto italiano Mario Russo.  
A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) é uma das melhores 
universidades do País, em ensino e pesquisa científica, sendo a melhor do 
Norte-Nordeste, segundo avaliações dos Ministérios da Educação (MEC) e 
de Ciência e Tecnologia (MCT).  
A UFPE se mantém como uma das melhores universidades do Norte e 
Nordeste do País na graduação, tendo alcançado nota de 3,53 no Índice 
Geral de Cursos (IGC), instituído em 2008, o que a coloca como a 18ª melhor 
universidade do País, entre instituições públicas e privadas. A UFPE obteve 
conceito 4, pelo quinto ano consecutivo em 2014.  
O resultado do Último Censo do Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil, 
realizado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq), do MCT, coloca a UFPE em 8º lugar em números de 
grupos de pesquisa entre as universidades do País, com 523 grupos.  
Nos últimos anos, com apoio do Governo Federal, a UFPE expandiu a sua 
atuação – hoje são três campi, localizados no Recife, em Vitória de Santo 
Antão e em Caruaru – e ampliou sua interação com a sociedade, criando 
novos cursos em atendimento a demandas sociais e econômicas, 
aumentando a quantidade de vagas nos cursos já existentes e oferecendo 
novos cursos focados no novo cenário econômico do Estado.  

Prof. Anísio Brasileiro de Freitas 
Dourado 

Reitor 
  

Prof. Sílvio Romero de Barros 
Marques 

Vice-reitor 
 

A UNIVERSIDADE EM 
NÚMEROS 
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INSTALAÇÕES 

1 Biblioteca Central  + 12 Bibliotecas Setoriais 
1 Restaurantes + 6 Lanchonetes 
804 Laboratórios 
1 Estação de TV 
2 Estações de Rádio 
Centro de Convenções com 2500 lugares no teatro principal 
1 Galeria de Arte 
Editora Universitária 
Centro de Tecnologia da Informação 
Núcleo de Educação Física e Desportos 

SERVIÇOS À COMUNIDADE ACADÊMICA 

Fotos da UFPE: ASCOM –UFPE / Passsarinho 
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CENTRO DE ARTES E COMUNICAÇÃO (CAC) 
www.ufpe.br/cac 
Arquitetura e Urbanismo 
Artes Visuais 
Biblioteconomia 
Cinema e Audiovisual 
Dança 
Design 
Expressão Gráfica 
Gestão da Informação 
Jornalismo 
Letras  –  Bacharelado   
Letras  – Licenciatura em Francês 
Letras  – Licenciatura em Inglês 
Letras  – Licenciatura em Espanhol 
Letras  – Licenciatura em Libras 
Letras  – Licenciatura em Português 
Música  –  Canto 
Música  –  Instrumento  
Música  –  Licenciatura 
Publicidade e Propaganda 
Rádio, Tv e Internet 
Teatro 
  
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (CCS) 
www.ufpe.br/ccs 
Educação Física – Bacharelado  
Educação Física – Licenciatura 
Enfermagem 
Farmácia 
Fisioterapia 
Fonoaudiologia 
Medicina 
Nutrição 
Odontologia 
Terapia Ocupacional 

CENTRO DE EDUCAÇÃO (CE) 
www.ufpe.br/ce/ 
Pedagogia  
  
 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E APLICADAS 
(CCSA) 
www.ufpe.br/ccsa 
Administração 
Ciências Atuariais 
Ciências Contábeis 
Ciências Econômicas 
Hotelaria 
Secretariado 
Serviço Social 
Turismo 
 
 

CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS(CFCH) 
www.ufpe.br/cfch 
Arqueologia 
Ciência Política 
Filosofia  –  Bacharelado  
Filosofia  –  Licenciatura 
Ciências Sociais – Bacharelado  
Ciências Sociais – Licenciatura 
Geografia – Bacharelado  
Geografia – Licenciatura 
História – Bacharelado 
História – Licenciatura 
Museologia 
Psicologia 
 
 

CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS (CCJ) 
www.ufpe.br/ccj 
Direito  
 
 
 

CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (CCB) 
www.ufpe.br/ccb 
Biomedicina 
Ciências Biológicas – Bacharelado 
Ciências Biológicas – Ciências Ambientais  
Ciências Biológicas – Licenciatura  
 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA NATUREZA 
(CCEN) 
www.ufpe.br/ccen 
Estatística 
Física  –  Bacharelado  
Física  –  Licenciatura 
Matemática  –  Bacharelado  
Matemática  –  Licenciatura 
Química  –  Bacharelado  
Química  –  Licenciatura 
 

CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIÊNCIAS (CTG) 
www.ufpe.br/ctg 
Engenharia Biomédica 
Engenharia Cartográfica 
Engenharia Civil 
Engenharia de Alimentos 
Engenharia de Controle e Automação 
Engenharia de Energia 
Engenharia de Materiais 
Engenharia de Minas 
Engenharia de Produção 
Engenharia Elétrica 
Engenharia Eletrônica 
Engenharia Mecânica 
Engenharia Naval 
Engenharia Química 
Geologia 
Oceanografia 
Química Industrial 
 

CURSOS DE GRADUAÇÃO 
CENTRO DE INFORMÁTICA(CIN) 
www.cin.ufpe.br 
Ciência da Computação - Bacharelado 
Engenharia da Computação 
Sistemas de Informação 

 
CURSOS DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (EAD) 
www.ufpe.br/cead 
Ciências Contábeis 
Letras - Língua Portuguesa 
Letras - Língua Espanhola 
Geografia - Licenciatura 
Matemática 

  
CENTRO ACADÊMICO DO AGRESTE (CAMPUS CARUARU) 
www.ufpe.br/caa 
Administração 
Design 
Economia 
Engenharia Civil 
Engenharia de Produção 
Física 
Licenciatura Intercultural 
Matemática 
Medicina 
Pedagogia 
Química 

  
CENTRO ACADÊMICO DE VITÓRIA (CAMPUS VITÓRIA)  
www.ufpe.br/cav 
Ciências Biológicas  
Educação Física - Bacharelado 
Educação Física - Licenciatura 
Enfermagem 
Nutrição 
Saúde Coletiva 
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CENTRO DE ARTES E COMUNICAÇÃO (CAC) 
www.ufpe.br/cac 
Comunicação (Mestrado e Doutorado) 
Desenvolvimento Urbano (Mestrado e Doutorado) 
Design (Mestrado e Doutorado) 
Direitos Humanos (Mestrado) 
Letras (Mestrado e Doutorado) 
Ciências da Informação (Mestrado) 
Ergonomia ( Mestrado Profissional) 
  
CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (CCB) 
www.ufpe.br/ccb 
Biologia Animal (Mestrado e Doutorado)  
Biologia Aplicada à Saúde (Mestrado e Doutorado) 
Biotecnologia Industrial (Mestrado) 
Biologia de Fungos (Mestrado e Doutorado) 
Biologia Vegetal (Mestrado e Doutorado) 
Bioquímica e Fisiologia (Mestrado e Doutorado) 
Ciências Biológicas (Mestrado e Doutorado) 
Genética (Mestrado e Doutorado) 
Inovação Terapêutica (Mestrado e Doutorado) 
  
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA NATUREZA (CCEN) 
www.ufpe.br/ccen 
Estatística (Mestrado e Doutorado) 
Física (Mestrado e Doutorado) 
Matemática (Mestrado e Doutorado) 
Química (Mestrado e Doutorado) 
Ciência de Materiais (Mestrado e Doutorado) 
  
CENTRO DE EDUCAÇÃO (CE) 
www.ufpe.br/ce 
Educação (Mestrado e Doutorado) 
Educação Matemática e Tecnológica (Mestrado e Doutorado) 
  
CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS (CFCH) 
www.ufpe.br/cfch 
Antropologia (Mestrado e Doutorado) 
Arqueologia (Mestrado e Doutorado) 
Ciência Política (Mestrado e Doutorado)  
Desenvolvimento e Meio Ambiente (Mestrado) 
Geografia (Mestrado e Doutorado) 
História (Mestrado e Doutorado) 
Psicologia Cognitiva (Mestrado e Doutorado) 
Psicologia (Mestrado e Doutorado) 
Sociologia (Mestrado e Doutorado) 
Políticas Públicas (Mestrado Profissional) 
 
CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS (CCJ) 
www.ufpe.br/ccj 
Direito (Mestrado e Doutorado) 
  
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS (CCSA) 
www.ufpe.br/ccsa 
Administração (Mestrado e Doutorado e Mestrado 
Profissional) 
Ciências Contábeis (mestrado) 
Economia (Mestrado, Doutorado e Mestrado Profissional) 
Gestão Pública para o Desenvolvimento do Nordeste 
(Mestrado Profissional) 
Gestão e Economia da Saúde ( Mestrado Profissional) 
Serviço Social (Mestrado e Doutorado) 
  

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (CCS) 
www.ufpe.br/ccs 
Patologia (Mestrado) 
Ciências da Saúde (Mestrado) 
Ciências Farmacêuticas (Mestrado e Doutorado) 
Cirurgia (Mestrado e Doutorado) 
Enfermagem (Mestrado e Doutorado) 
Fisioterapia (Mestrado e Doutorado) 
Integrado em Saúde Coletiva (Mestrado) 
Medicina Tropical (Mestrado e Doutorado) 
Neuropsiquiatria e Ciência do Comportamento (Mestrado e 
Doutorado) 
Nutrição (Mestrado e Doutorado) 
Odontologia (Mestrado e Doutorado) 
Saúde da Criança e do Adolescente (Mestrado e Doutorado) 
Gerontologia (Mestrado) 

  
CENTRO DE TECNOLOGIA  (CTG) 
www.ufpe.br/ctg 
Engenharia Civil (Mestrado e Doutorado) 
Engenharia de Produção (Mestrado, Doutorado e Mestrado 
Profissional) 
Engenharia Elétrica (Mestrado e Doutorado) 
Engenharia Mecânica (Mestrado e Doutorado) 
Engenharia Mineral (Mestrado) 
Engenharia Química (Mestrado e Doutorado) 
Engenharia Biomédica - Mestrado 
Geociências (Mestrado e Doutorado) 
Oceanografia (Mestrado e Doutorado) 
Ciências Geodésicas e Tecnologias da Geoinformação 
(Mestrado) 
Tecnologias Energéticas e Nucleares (Associado UFPE/CNEN) 
(Mestrado e Doutorado) 

  
CENTRO DE INFORMÁTICA (CIN) 
www.cin.ufpe.br 
 Ciência da Computação (Mestrado, Doutorado) e Mestrado 
Profissional  

 
CENTRO ACADÊMICO DO AGRESTE (CAMPUS CARUARU)  
www.ufpe.br/caa 
Eng. Civil e Ambiental (Mestrado) 
Educação Contemporânea (Mestrado) 
Economia (Mestrado) 
Enga. Produção (Mestrado) 

 
CENTRO ACADÊMICO DE VITÓRIA (CAMPUS VITÓRIA) 
www.ufpe.br/cav 
Saúde Humana e Meio Ambiente (Mestrado) 
Nutrição, Atividade Física e Plasticidade Fenotípica (Mestrado) 

                     
PROGRAMAS INTEGRADOS 
www.ufpe.br/propesq 
Filosofia - CFCH (UFPB/UFPE/UFRN) – Doutorado 
Artes Visuais – CAC (UFPB/UFRN) – Mestrado 
Desenvolvimento e Meio Ambiente – Rede (Doutorado) 
Biotecnologia – Renorbio – Doutorado 
Nanotecnologia Farmacêutica (UFG/UFRGS/UFSC/UFPE e 
outras - Doutorado 
Letras – PROFLETRAS – Mestrado Profissional 

CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO 
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A Diretoria de Relações Internacionais da Universidade 
Federal de Pernambuco é a instância responsável pelo 
intercâmbio da UFPE com instituições de ensino superior 
de diversos países. Ela possibilita aos estudantes e 
professores pernambucanos a troca de conhecimentos e 
experiências acadêmicas com discentes e docentes de 
todas as partes do mundo.  
O trabalho da Diretoria consiste na orientação de alunos e 
professores que buscam informações sobre opções e 
procedimentos necessários para estudar no exterior e na 
elaboração de acordos internacionais. Atualmente, a 
UFPE possui convênios formais com várias instituições 
estrangeiras, distribuídas por diversos países.  
Os estudantes vinculados à UFPE podem participar do 
intercâmbio simples ou do tipo dupla titulação. O primeiro 
está disponível para todos os cursos da Universidade, 
desde que haja equivalente na instituição estrangeira 
conveniada, e vale para o período  
de seis meses a um ano. Já a segunda modalidade é 
oferecida para um período de um ano acadêmico e 
confere ao estudante, após concluído seu curso na UFPE, 
o diploma da Universidade envolvida no Programa. As 
instituições conveniadas com o programa de dupla 
titulação são Middlesex University (Inglaterra), para os 
cursos de Economia e Administração e a Universidad de 
Valladolid (Espanha), no curso de Engenharia Química.  
Além de encaminhar os estudantes da UFPE para outras 
instituições de ensino superior, a Diretoria de Relações 
Internacionais é responsável pela recepção dos alunos 
estrangeiros que vem a Pernambuco para participar de 
novas experiências acadêmicas no campus da 
Universidade Federal.  
A cada ano, os intercâmbios realizados entre a UFPE e as 
Universidades estrangeiras tem sido ampliado. Esse 
crescimento é decorrente dos investimentos e da atenção 
dados à Diretoria de Relações Internacionais.  
 

DRI 

A Diretoria de Relações Internacionais recebe estudantes de 
Segunda a Sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 17h, exceto 

às quintas-feiras, quando há expediente interno. 

Telefones:  + 55 81 2126-8006 / 2126-7021   
Fax: + 55 81 81 2126-8118 

Diretora  
Maria Leonor Alves Maia   
nona@ufpe.br  
55 81 2126 7021  
  
Diretora Adjunta 
Suzana Queiroz de Melo Monteiro   
cci@ufpe.br  
55 81 2126 8006  
  
Coordenador de Apoio ao 
Estudante em Mobilidade 
Sérgio Leal 
apoio.dri@ufpe.br 
55 81 2126 8396 
 
Secretária Executiva 
Ina Alcântara   
ina.alcantara@ufpe.br  
55 81 2126 8396 
  
Convênios  
Rebeca Amorim   
convenios.dri@ufpe.br   
55 81 2126 8006  
 

Assistentes 
Cinthia Santos Leal   
cinthiaufpe@hotmail.com  
55 81 2126 8006  
 
Alexandre Gurgel 
mobilidade.estudantil@ufpe.br 
55 81 2126 8006  
  
Mobilidade Out 
Suzana Rebeca Lima  
mobilidade.out@ufpe.br   
55 81 2126 7021  
  
Mobilidade In 
Vitor Feitosa   
mobilidade.in@ufpe.br  
55 81 2126 7021  
  
Divulgação e Comunicação 
Mariana Alves 
divulgacao.dri@ufpe.br 
55 81 2126 8006  
  

EQUIPE DA DIRETORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

COOPERAÇÃO INTERNACIONAL 
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Requisitos gerais de participação 
 
Todo aluno que pertencer a uma das instituições 
estrangeiras conveniadas com a UFPE está 
convidado a participar do Programa de Mobilidade 
Acadêmica Internacional. No entanto, alguns 
requisitos básicos orientarão o aluno estrangeiro 
sobre o momento mais adequado para que ele 
esteja apto a cumprir as exigências internacionais 
para participação em programas de intercâmbio 
dessa natureza. 
A UFPE, com o objetivo de priorizar a excelência 
acadêmica dos programas de intercâmbio, 
observará se o aluno cumpre com os seguintes pré-
requisitos: 
 Estar regulamente matriculado em curso 

oferecido pela instituição conveniada; 
 Ter conhecimento intermediário da língua 

portuguesa; 
 Apresentar perfil acadêmico adequado  
É importante lembrar que todas as aulas são 
lecionadas em Português. 

Duração do programa 
 
O programa de Mobilidade Acadêmica da 
Universidade Federal de Pernambuco prevê que o 
estudante estrangeiro pode permanecer durante 
um período letivo, ou seja, um semestre, 
prorrogável por mais um período, perfazendo um 
total de, no máximo, um ano. As atividades que 
serão realizadas pelo estudante estrangeiro deverão 
estar previamente aprovadas pelos coordenadores 
de curso das duas universidades. Caso haja interesse 
de prorrogação do período de intercâmbio, o pedido 
deverá ser oficializado pela instituição de origem do 
aluno e também deverá ser devidamente analisado 
e aprovado pelos coordenadores das duas 
instituições. 

livro), mas serão mínimos.  
A média do orçamento mensal sugerido é de R$ 
2.000,00 (dois mil reais). 
 
Carga letiva 
 
A carga letiva corresponde ao número de horas 
necessárias para a obtenção de aprovação na 
diferentes disciplinas. Normalmente a carga letiva 
correspondente a uma disciplina é equivalente a 
04 créditos ou a 60 horas num semestre. Existem 
disciplinas com carga horária de 30, 45 e 120 
horas. 
1 crédito = 15horas/aula 
4 créditos = 60 horas/aula 
Exemplo: Uma disciplina = 4 créditos = 
60horas/aula = 16 semanas 

Documentos necessários 
 
O estudante estrangeiro é totalmente responsável 
pela organização dos documentos que deverá 
apresentar na UFPE A validade, a legalidade e a 
pontualidade (ver prazos de inscrição no quadro 
ao lado) na entrega dos documentos são de inteira 
responsabilidade do aluno. 
A documentação básica que deve ser apresentada, 
para participar do Programa de Mobilidade 
Acadêmica Internacional, é a seguinte: 
 Formulário de Inscrição para intercâmbio da 

UFPE (Disponível no site: www.ufpe.br > 
Cooperação Internacional > Aluno Estrangeiro > 
Formulário de Candidatura Intercâmbio UFPE); 

 Plano de estudos a ser realizado na UFPE, no 
qual deverão ser relacionados às disciplinas que 
serão cumpridas, com a carga horária, duração e 
número de créditos. 

É recomendado que os alunos se matriculem em, 
no máximo, 5 disciplinas por semestre. 
Toda essa documentação deve ser assinada e 
enviada pela instituição via e-mail para: 
mobilidade.in@ufpe.br.  

 
Processo de seleção 
 
Quando o formulário de candidatura chega à 
Diretoria de Relações Internacionais, ele é enviado 
para a coordenação do curso correspondente. 
Após a análise dos documentos do aluno 
estrangeiro e, mediante confirmação da 
aprovação para o intercâmbio pelo coordenador 
do curso pretendido na UFPE, a Diretoria de 
Relações Internacionais enviará uma Carta de 
Aceitação, para o aluno ou para o setor 
encarregado pelas relações internacionais da 
universidade de origem do aluno, confirmando sua 
aceitação para participar do Programa. Esse 
documento é oficial e deverá apresentado às 
autoridades brasileiras para a obtenção do visto de 
estudante.  

 
Condições financeiras 
 
A UFPE é uma universidade pública e gratuita para 
todos os alunos, não cobrando taxas de matrícula. 
Os estudantes serão responsáveis por cobrir seus 
gastos com: passagem, hospedagem, transporte, 
alimentação, material de estudos e lazer. Poderá 
haver gastos com os estudos (fotocópia, algum 
 

Duas convocatórias são feitas durante o ano 
acadêmico:  
 Primeiro semestre acadêmico (fevereiro a 

junho): Inscrições até novembro.  
 Segundo semestre acadêmico (agosto a 

dezembro) : Inscrições até maio. 
Os cursos aos quais os alunos podem candidatar 
–se estão disponíveis no website da 
universidade, na página da Pró-Reitoria de 
Assuntos Acadêmicos (Proacad): 
www.ufpe.br/proacad 

PRAZOS DE CANDIDATURA 
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circunstância, seria necessário sair do Brasil e 
retornar a sua nação de origem para poder pedir 
nova documentação.  
 
Seguro saúde 
 
É obrigatório que o estudante estrangeiro 
apresente um Seguro de Saúde Internacional 
assim que chegar à UFPE. Uma cópia desse 
documento ficará arquivada na Diretoria de 
Relações Internacionais, no arquivo do aluno, caso 
seja necessário acionar o seguro por motivo de 
acidente ou de doença.  
Se o estudante estrangeiro chegar ao Brasil sem o 
seguro saúde previamente feito, ele será 
orientado a fazer um seguro com uma das 
agências locais.  

Na maioria dos casos, os seguintes documentos deverão ser apresentação na Divisão 
Consular da Embaixada do Brasil ou no Consulado Brasileiro do país do estudante: 
  Passaporte, com no mínimo seis meses de validade; 
  Foto 4x4, de frente e fundo branco; 
  Certificado de residência na jurisdição consular; 
  Carta de Aceitação da UFPE; 
  Formulário de pedido do visto (disponível no site do Consulado brasileiro do país do 

estudante); 
  Taxa consular (verificar diretamente no Consulado do país do estudante, uma vez 

que ela pode variar de país para país); 
  Atestado de bons antecedentes criminais expedido há menos de 3 meses pelas 

autoridades locais responsáveis; 
Outros documentos podem ser exigidos, portanto é importante entrar em contato 
com o Consulado de seu país, a fim de obter a relação atualizada de documentos 
necessários para a obtenção do visto temporário de estudante.  
 
Mais informações : 
http://www.mre.gov.br/portugues/enderecos/consulados.asp 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA OBTENÇÃO DO VISTO ESTUDANTIL 

Acomodação 
 
Embora a UFPE não possua residência estudantil 
nem forneça alojamento para estudantes 
internacionais, disponibiliza uma lista para 
facilitar sua instalação. Confira no final do Guia a 
Lista de Acomodações. Há imóveis próximos ao 
campus e em outras áreas da cidade. As 
condições de aluguel variam dependendo da 
qualidade e do local do alojamento. Geralmente 
o aluguel é feito sem grande burocracia, o 
passaporte e um comprovante que é aluno da 
UFPE sendo suficientes. Em raríssimos pedem o 
CPF.   
 
Documentos a trazer 
 
  Passaporte; 
  Visto de Estudante; 
  Fotocópia da inscrição na Universidade de 

origem ou carteira de universitário; 
  Seguro Saúde; 
  Carta de Aceitação da UFPE; 
  Carta de Recomendação do orientador da 

Universidade de origem (para alunos da Pós-
Graduação) 

Sistema de avaliação 
 
O rendimento escolar do aluno será verificado 
pela avaliação do aproveitamento e pela apuração 
da assiduidade. Para avaliar o aproveitamento, 
serão utilizados, dentre outros instrumentos: 
exercícios escritos; entrevistas orais 
acompanhadas ou não de exercícios práticos; 
seminários; relatórios de trabalhos realizados; 
trabalhos práticos, de pesquisa e estágios (desde 
que sob a orientação e supervisão de docente); 
elaboração de monografia, dissertação e sua 
defesa.  
 
Visto Estudantil 
 
Para participar do Programa de Mobilidade 
Acadêmica Internacional ou de qualquer outra 
 

atividade oferecida pela UFPE, é necessário que o 
estudante obtenha o visto adequado no seu 
passaporte, válido durante todo o período de 
permanência para realização de estudos, que 
deverá ser obtido na divisão consular da 
Embaixada do Brasil ou no Consulado Brasileiro 
no país de origem do estudante, antes de sair 
dele.  
Recomenda-se que a solicitação seja feita com 
antecedência, uma vez que a tramitação completa 
dos documentos poderá levar algum tempo.  
Sem o visto correto, o estudante não poderá 
regularizar sua matrícula na UFPE.  
É importante notar que não é possível ao 
estudante estrangeiro se matricular na UFPE 
portando apenas visto de turista. Também não 
existe a possibilidade de mudar o tipo de visto 
uma vez que o estrangeiro já está no país. Nessa 
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estarão disponíveis para saque. Fora essas opções, o 
melhor é trazer alguma moeda local.  
 
Apresentando-se à DRI 
 
Assim que o aluno chegar, ele deverá comparecer à 
Diretoria de Relações Internacionais para o 
preenchimento da ficha de Aluno Estrangeiro. Ele 
deverá levar uma cópia do passaporte (da página de 
identificação e da com o visto), e uma cópia do 
Seguro de Saúde Internacional. Esses documentos 
são essenciais para que a sua matrícula seja 
efetuada. A Diretoria de Relações Internacionais 
então emitirá uma Autorização de Matrícula e a 
Autorização para fazer o curso de Português para 
Estrangeiros (mais informações sobre o curso no 
item português para estrangeiros, a seguir).  
Com essa Autorização de Matrícula e o passaporte o 
aluno irá ao Corpo Discente. O Corpo Discente 
então fará uma outra autorização para a matrícula, 
que o aluno deverá levar à Escolaridade do curso 
para confirmar as disciplinas e receber a autorização 
do Coordenador do curso e, depois, retornar ao 
Corpo Discente para efetivar a matrícula.  
A Diretoria de Relações Internacionais é localizada 
no campus universitário:  
Av. Prof. Moraes Rego, 1235 - Cidade Universitária  
Reitoria – primeiro andar  
Telefones: 2126 8006  
2126 8118  
Horários: Segunda a sexta das 8h até às 12h e das 
14h até às 17 horas. Nas quintas feiras trabalhamos 
apenas internamente.  

É muito importante chegar antes do início da 
matrícula. Mesmo o aluno já tendo escolhido as 
disciplinas, isso não garante que elas serão 
oferecidas. Existe um período de modificação de 
disciplina que vai até cerca de quinze dias após o 
início das aulas.  
 
Português para estrangeiros 
 
O Núcleo de Línguas e Cultura (NLC) da UFPE 
oferece regularmente um curso de Português 
voltado para estrangeiros. Todos os alunos da 
graduação poderão matricular-se gratuitamente no 
curso através de declaração emitida em sua vinda à 
Diretoria de Relações Internacionais. Alunos da Pós 
Graduação terão que pagar uma taxa pelo o 
semestre.  
Para mais informações, entrar em contato através 
do e-mail ufpe.nlc@hotmail.com, ou do telefone 
+55 81 2126.8961  
 
Registro na Polícia Federal 
 
O aluno tem 30 dias a partir da data de entrada em 
território brasileiro para se apresentar na Polícia 
Federal situada no Aeroporto Internacional do 
Recife para a legalização de sua permanência no 
país, através da expedição de uma Carteira de 
Identidade de Estrangeiro Temporário (CIET). Caso 
o aluno não se apresente até o último dia, uma 
multa será cobrada para cada dia de atraso.  
Para fazer o registro é necessário preencher 
previamente as taxas e o formulário. Há uma LAN 
 

ARRIVING IN BRAZIL 

No aeroporto 
 
Durante os vôos internacionais, todos os 
passageiros estrangeiros recebem um documento 
de entrada no Brasil, que deverá ser preenchido e 
apresentado às autoridades da Polícia Federal no 
momento do desembarque. Esse procedimento é 
obrigatório para registrar a chegada em território 
nacional e para, posteriormente, legalizar a 
permanência no Brasil.  
Seria interessante já ter uma reserva em algum tipo 
de alojamento antes da chegada, seja provisório ou 
permanente (ver item alojamento na página 
anterior).  
Ao sair do aeroporto a maneira mais segura de se 
locomover é pegar um dos táxis lá registrados. Há 
taxis a qualquer hora. É possível pagar o traslado de 
antemão dentro do próprio local onde se pega a 
bagagem. Esse traslado pode ser pago em dinheiro 
 

ou no cartão. Existem táxis a todo o momento. 
Dessa maneira evitam-se mal entendidos e perigos. 
Caso fique em hotel, não há problemas quanto à 
hora da chegada. Se for direto para uma pousada ou 
casa de família, é melhor combinar antes a melhor 
forma de chegar, inclusive avisando a hora da 
chegada.  
Se as bagagens não chegarem com você faça uma 
reclamação formal, por escrito, na companhia 
aérea. A bagagem poderá ser entregue no endereço 
que você der. Geralmente, já tem um balcão para 
esse tipo de reclamação na própria área onde se 
pega a bagagem.  
O aluno pode trocar dinheiro no aeroporto. Lá você 
encontrará a Câmbio Confidence que fica aberta 24 
horas por dia e o Banco do Brasil que fica aberto das 
10h às 16h, de segunda a sexta, ambos no piso 
desembarque. Há também caixas eletrônicos, que 
dependendo da bandeira do cartão de crédito,  
 

CHEGANDO AO BRASIL 
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 Carta emitida pela Diretoria de Relações 
Internacionais  

 CPF (Cadastro de Pessoa Física) – ver item 
anterior para mais informações.  

 
Carteira de estudante 
 
A carteira de estudante é feita no início de cada 
semestre nos Centros dos cursos. Caso o aluno 
chegue após esse período, pode ir ao posto da UNE 
que fica na Rua do Hospício, 382, Boa Vista no 
horário das 7.30 até as 17.00. Será necessária uma 
foto 3x4 recente, a autorização da matrícula (ou 
uma declaração da UFPE), o passaporte com uma 
fotocópia da sua identificação e do visto ou o 
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF).  
A carteira custa em torno de R$15,00 (2013) e é 
paga na própria UNE. Essa carteira permitirá que o 
aluno pague meia entrada nos cinemas, teatros e 
shows. O telefone para contato: 3221 9698. Mais 
informações:  
portaldameiaentrada@une.org.br  
 
Cartão VEM (Transporte) 
 
VEM (Vale Eletrônico Metropolitano) é o cartão do 
sistema de bilhetagem eletrônica da Região 
Metropolitana do Recife. Todo o processo de 
compra de créditos pode ser feito através da 
internet e a recarga dos cartões, dentro dos ônibus.  
Os documentos necessários são:  

 Carteira de estudante em vigor;  
 Passaporte;  
 Foto tirada no ato (por isso é necessário 

comparecer pessoalmente);  
 Comprovante de matrícula ou declaração de 

vínculo original e carimbada pela UFPE do 
semestre que está cursando  

O aluno deve se dirigir portando os itens listados ao 
“Posto de Emissão do Cartão VEM Estudante” na Rua 
da Soledade, 259 na Boa Vista, entre a Av. Conde da 
Boa Vista e a Rua do Progresso.  
O horário de funcionamento dos guichês para o 
primeiro registro é de segunda a sexta-feira, das 8.30 
às 17.30 horas.  
Para fazer a recarga, é só se dirigir a um dos 15 
terminais eletrônicos de autoatendimento, que 
funcionam de segunda a sexta das 7.00h às 19.30 
horas, no mesmo local ou fazer o procedimento 
online através do site www.vemgranderecife.com.br. 
O procedimento é clicar no ícone “Vem Estudante” > 
“Vendas OnLine” e se cadastrar para fazer compras 
pela internet. Nas próximas vezes você vai clicar para 
confirmar esse cadastro. Depois que se cadastrou ou 
confirmou, imprima o boleto para fazer o pagamento 
nas Casas Lotéricas que existem em vários locais da 
cidade ou nas agências da Caixa Econômica. Em 48 
horas, os créditos estarão disponíveis nas empresas 
de ônibus do sistema mais utilizadas pelo estudante 
nos últimos três meses.  
Mais informações: 0800 081 0158 ou (81) 3182-5551 
(bloqueio em caso de perda/roubo)  

house no aeroporto onde você poderá realizar esse 
procedimento, mas pagará um pouco mais caro que 
nos outros estabelecimentos do tipo.  
No site www.dpf.gov.br, entre no menu 
“Estrangeiro” > “Requerer Registro / Renovação e 
Anistia “ e siga os passos 1 , 2 e 5 do site da PF. 
 Passo 1 - Preencher o formulário de pedido de 

registro, emissão de carteiras de identidade para 
estrangeiros (1ª e 2 ª via); 

 Passo 5 - Clique no link “Gerar GRU” e forneça os 
dados pessoais requeridos e seu endereço em 
Recife. O campo “Unidade arrecadadora” deve 
ser preenchido com “Superintendência Regional 
no Estado de Pernambuco”. Os “Códigos da 
Receita”, são 140082 (registro de Estrangeiro - R$ 
64,58) e 140120 (Carteira de Estrangeiro 1 ª via - 
R$ 124,23). Ambas as faturas podem ser pagas 
em qualquer agência do Banco do Brasil. Na 
ocupação principal, escolher “Estudante”; 

 Passo 2 - Agende uma visita à Polícia Federal. Se 
não houver data disponível dentro do prazo de 30 
dias que você tem para se apresentar, reserve 
uma data qualquer para imprimir a folha de 
marcação e vá até a Polícia Federal o mais rápido 
possível. 

Os documentos necessários são: 
 Passaporte (cópias de todas as folhas utilizadas 

do passaporte , inclusive o pedido original do 
visto); 

 Duas fotos 3x4 recentes, em cores, com fundo 
branco; 

 Cópia do documento recebido ao chegar no país 
(Cartão de entrada/saída); 

 Recibos das taxas pagas; 
 Formulário da Polícia Federal preenchido online e 

impresso (Passo 1) 
 Visto consular obtido e formulário original do 

pedido de visto 

O horário de funcionamento da Polícia Federal é das 
09.00 até as 15.00. 
Polícia Federal: estrangeiros@dpf.gov.br 
(81) 3322- 4950 / 3322-4951 / 3322-4948 
 
Retirando o CPF 
 
O CPF, ou Cadastro de Pessoa Física, é um 
documento individual necessário em operações 
como abertura de contas em bancos, aquisições de 
bens e registros em alguns serviços públicos e 
privados. Ele funciona como um banco de dados 
gerenciado pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil (RFB), que armazena informações cadastrais 
de contribuintes obrigados à inscrição no CPF e de 
cidadãos que se inscreveram voluntariamente.  
Para tirar o CPF o aluno deve ir a uma agência do 
Banco do Brasil ou dos Correios com o passaporte e 
o Protocolo da Carteira de Identidade de 
Estrangeiro Temporário (CIET) em mãos (ver item 
anterior – registro na Polícia Federal). Será gerada 
uma taxa de aproximadamente R$5,70. O estudante 
terá, então, que se dirigir à Receita Federal, sendo 
necessário apresentar os seguintes documentos:  
 Passaporte;  
 Comprovante de pagamento da taxa de R$5,70 

(cinco reais e setenta centavos);  
 Comprovante de residência no Brasil emitido nos 

últimos 3 meses;  
 Carteira de Identidade de Estrangeiro Temporário 

(CIET) ou Protocolo do pedido na Polícia Federal.  
 
Banco do Brasil 
 
É possível abrir uma conta no Banco do Brasil. O 
horário de atendimento do banco é das 10.00 até às 
16.00 horas.  
Documentos exigidos para abrir uma conta: 
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Existem muitas coisas a fazer ao chegarem em Recife para 
viver e estudar, mas existem muitas coisas a fazer antes de 
voltar ao seu país. Aqui estão algumas que devem ser 
lembradas:  
 Histórico com as notas, se possível (caso não consiga levar 

as notas, pedir à Diretoria de Relações Internacionais via e-
mail);  

 Pedir o e-mail do seu professor/a caso precise de alguma 
informação posterior;  

 Fechar sua conta  
 bancária (caso tenha aberto aqui);  
 Encerrar sua conta de Internet, telefone, televisão a cabo, 

luz, água se você as possui;  
 Devolver os livros emprestados às bibliotecas da UFPE  

ANTES DE RETORNAR AO SEU PAÍS DE ORIGEM 

Marco Zero - Portal da Copa / ME 

Onde comer 
 
Na UFPE, cada Centro Acadêmico geralmente tem 
o seu próprio restaurante ou lanchonete, além do 
restaurante universitário (RU). Existem outros 
locais onde se pode comer ao redor da 
Universidade. Além disso, no Recife existem vários 
bons restaurantes, lanchonetes, fast foods, e 
Shopping Centers com praças de alimentação.  
Existe também em nossa cidade ampla rede de 
supermercados, como o Hiperbompreço, Carrefour  
Pão de Açúcar, Extra e Extrabom. Eles são abertos 
todos os dias, inclusive aos domingos e alguns 24 
horas.  
 
Shopping Centers 
 
Shopping Center Recife - no bairro de Boa Viagem  
Shopping Center RioMar - Pina  
Shopping Guararapes - no bairro de Piedade em 
Jaboatão dos Guararapes  
Shopping Tacaruna - entre Recife e Olinda  
Shopping Plaza - no bairro de Casa Forte  
Abertos todos os dias, inclusive aos domingos. 
Vocês encontrarão lojas diversas, bancos, casa de 
câmbio, praça de alimentação, cinemas.  
 
Transportes 
 
Táxis: existem terminais em locais determinados, 
táxis que circulam pela cidade a toda hora e 
serviços para os quais a pessoa pode telefonar e 
 

pedir um táxi ou até mesmo marcar um horário 
apenas para o aeroporto ou estação de ônibus (TIP).  
Telefones:  
 Tele Taxi: (81) 2121.4242 (pagamento à vista ou 

cartão)  
 Coope Taxi: (81) 3424.8944  
 Radio Taxi: (81) 3474.5198  
 Servi Taxi Recife: (81) 2122.0202 / 3036 8080  
Ônibus: existem várias linhas que ligam um bairro 
com outro, linhas de ônibus que vão ao centro, às 
cidades vizinhas e praias.  
Dentro do campus existe transporte gratuito que 
circula a cada 30 minutos.  
Mais informações sobre o transporte público no 
Recife no site:  
www.granderecife.pe.gov.br  
 
Diversão 
 

Vários cinemas, teatros, museus, exposições, bares, 
discotecas, clubes, zoológico, jardim botânico, 
parques, praias. Recife fica á 6 km da cidade de 
Olinda, cidade artística conhecida por seus 
artesanatos, ateliês, galerias, restaurantes, igrejas, 
pousadas e belezas naturais. Para o aluno 
matriculado na UFPE é possível utilizar as quadras 
de esporte, piscina, computadores e bibliotecas da 
universidade. 
 
Correios 
 
Vários correios estão espalhados pela cidade 
inclusive nos maiores Shopping Centers da cidade. 

Praia do Pina - Portal da Copa / ME  

A VIDA EM RECIFE 
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                LISTA DE ACOMODAÇÕES 

TIPO NOME CONTATO ENDEREÇO INFORMAÇÕES 

 Albergue 

 
Zoya 

 

www.zoyabedandbreakfast.com 
zoya@zoyabedandbreakfast.com 
(81) 3326 4297 / (81) 9228 5192 

Avenida Conselheiro Aguiar, 
4405, Ap 105, Boa viagem - 
Recife- PE. CEP 51021-020 

Mobiliado 
Inclui Café da Manhã 
Unissex 

Albergue 
  

Hostel 
Boa 

Viagem 

www.hostelboaviagem.com.br 
hostel@hostelboaviagem.com.br 
(81) 3326 9572 / (81) 3466 2486 

Rua Aviador Severiano Lins, 
455 - Boa Viagem - Recife – PE 
 

Inclui Café da Manhã e 
WiFi 

Albergue 
 
 
  

Hostel Piratas 
da  

Praia 
 

www.piratas da praia.com 
capitaogancho@piratasdapraia.com 
reservas@piratasdapraia.com 
(81) 3326 1281  / (81) 9649 6887 / (81) 
8786 6080 

Avenida Conselheiro Aguiar, 
2034, Ap 307, Boa viagem - 
Recife- PE 
CEP 51111-010 

Inclui Café da Manhã,  
Wifi  
Armário com Cadeado 

Albergue 

Hostel  
de Olinda 

 

www.hosteldeolinda.com.br 
(81) 3429 1592 / (81) 3439 1913  
 

Rua do Sol, 233 – Carmo.  
Olinda - PE - CEP: 53120-010 
 

Inclui Café da Manhã,  
WiFi 
Ligado ao Hostelling 
International 

Pensionato 
 

Pousada dos 
Pinheiros 

www.pousadapinheiros.com.br 
81) 3273 1212 / (81) 9640 5848 / (81) 
9632 9287 
 

Rua Célio Regueira, 96, Cidade 
Universitária - Recife – PE 
 

Perto da UFPE,  inclui 
WiFi e todas as refeições 

 Quarto / Chalé 

Up 
Residências 
Inteligentes 

 

Facebook: up_residênciasinteligentes 
clarablah@yahoo.com.br 
(81)3271 0910 / (81) 9606 9266 - Clara 
(81)9974 7848 / (81) 8666 0792 – Dorian 

Av. Professor Moraes Rego, 
150. Cidade Universitária - 
Recife - PE 
 

Mobiliado,  
Internet gratuita 
5 minutos a pé da UFPE 

 Quarto  

Carlos e 
Leandro 

 

lobielov@yahoo.com.br 
leonardo.admcomex@hotmail.com 
(81) 9973 7752  /  (81) 9522 4670  

Rua J.A. da Silveira, 124 
Near  Hospital D´Ávilla 
Madalena – Recife - PE 

3 quartos, mobiliado 
Internet, TV, faxineira 

Quarto  
 
  

Karol 
 
  

(81) 9919 4440 
 
 

 
Perto do Caxangá Golf Club, 
Perto da UFPE 
 
 

Feminino, Mobiliado 
(cama, tv, armário, 
microondas, máquina de 
lavar), Internet 

Quarto 
 

Filipe 
 
 

felipe.bgp@gmail.com 
 (81) 9893 7864 
 
 

 Rua Arquiteto Reinaldo, 193 
Apt 405 - Pina - Recife - PE 
 
 

Mobiliado, Tv, Internet, 
Máquinade lavar - perto 
do Shopping RioMar e da 
praia 

Apartamento 
  

Maria José 
Lima 

Llamarca 
mariallamoca@gmail.com 
(81) 3453 9129  

Rua Padre Champagnat, 137 
Cidade Universitária –Recife PE Unissex 

Pensionato 
 

Raquel 
 
 

raqueltabatchik@hotmail.com 
(81) 3227 3297 
 

Rua Jaguaribe, 48 – Torre  
Recife – PE  
 

Mobiliado, Unissex, 
Inclui Café da Manhã, 
WiFi 

Pensionato 
 
 
 

Tereza 
Siciliani 

 
Mário 

 
 

terezasiciliani@outlook.com 
(81) 3453-7948 
mario.iputinga@hotmail.com 
(81) 8820-5415 e (81) 9680-4255 
 
 

R. General Cândido Borges, 206 
Iputinga, Recife – PE  
Perto da Churrascaria A Carreta 
 
 
 

Cozinha compartilhada 
completa, internet Wi-fi, 
Quartos mobiliados, 
Lavagem de roupas, 
limpeza dos quartos, 
energia e agua 

Pensionato 
 

Residência 
das 

Palmeiras 

www.residenciadaspalmeiras.com.br 
(81) 3088 0801 (Cineide) 
 

Avenida Mauricéia, 474, Cidade 
Universitária - Recife - PE, Near 
UFPE 

Mobiliado, Banheiro 
particular,  
Internet, quartos de Tv e 
estudo 

Flat 
Jarysa de 
Oliveira 

(81) 3326 2740 / (81) 3465 7901 
 

Av. Boa Viagem, 2434, Apt 503 
Boa Viagem - Recife – PE 

Inclui taxa do 
Condomínio 

25 

TELEFONES ÚTEIS  

Diretoria de RI (UFPE) 
2126 8006 / 2126 8118  
Central de Segurança (UFPE) 
2126 8061 /2126 8062  

         

Polícia- 190  

Bombeiros- 193  

Samu (Ambulância) - 192  
  

Delegacia do Turista 
3322 4867  
Aeroporto 
3322 4188 / 3322 4353/ 

Polícia Federal 
3322- 4950  
Transporte Público 
0800 08101078 / 3355   
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38 39 
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AV DA ARQUITETURA 

AV DOS ECONOMISTAS 

AV DA ENGENHARIA 

AV DOS 

FU
N

C
IO

N
A

R
IO

S 

28 29 

MAPA – CAMPUS RECIFE 

NHT (Núcleo de 

Hotelaria e Turismo) 

DCE (Diretório Central 

Estudantil) 

Engenharia Química 

CCSA (Centro de 

Ciências Sociais 

Aplicadas) 

Biblioteca Central 

Restaurante 

Universitário 

Niate CFCH/CCSA 

CE (Centro de 

Educação) 

CFCH (Centro de 

Filosofia e Ciências 

Humanas) 

CAC (Centro de Artes e 

Comunicação) 

16 

17 

18 

20 

21 

22 

19 

23 

15 

 

14 

4 

5 

1 

2 

3 

Reitoria 

Niate CCB 

CCB (Centro de 

Ciências Biológicas) 

CCS (Centro de 

Ciências da Saúde) 

Biblioteca do CCS 

Lika / Fiocruz 

Nutrição 

Hospital das Clínicas 

Reabilitação 

Odontologia 

Farmácia 

Antibióticos 

Corpo Discente 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Niate  CTG 

Clube Universitário 

Terapia Ocupacional 

Núcleo de Educação 

Física e Desportos 

Fisioterapia 

Casa do Estudante 

NTI (Núcleo de 

Tecnologia da 

Informação) 

Restaurante 

Bicicletas 

Onibus Circular 

Central de 

Informação 

Hospital Universitário 
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40 

37 

36 

35 

38 

39 

24 

26 

25 

27 

31 

32 

30 

Centro de Convenções 

CTG (Centro de 

Tecnolgia e Geociências) 

Editora Universitária 

Oceanografia 

CEERMA 

Museu de Oceanografia 

Prefeitura da UFPE 

Energia Nuclear 

Area II 

CCEN (Centro de 

Ciências Exatas e da 

Natureza) 

CIN (Centro de 

Informática) 

33 

34 

28 

29 



DIRETORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS 
UFPE – PRÉDIO DA REITORIA– 1º ANDAR. 

AVENIDA PROFESSOR MORAES REGO, 1235  
 CIDADE UNIVERSITÁRIA. RECIFE-PE - BRASIL 

CEP. 50.670-901 
FONES: (55) (81) 2126-8006 / 2126-7021.  

FAX: (55) (81) 2126-8118 
WWW.UFPE.BR/CCI 

 


