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1. BEM-VINDO À PUC-CAMPINAS!
www.puc-campinas.edu.br
1.1

Introdução

O Departamento de Relações Externas da PUC-Campinas (DRE) oferece as Boas-Vindas
e deseja a você uma ótima estadia em Campinas!
Para facilitar sua adaptação no Brasil, foi elaborado este Guia com informações sobre
a Universidade, cidade e país, assim como dicas e orientações que o auxiliem neste
período de intercâmbio.

1.2

Modalidades de alunos estrangeiros na PUC-Campinas

Os alunos estrangeiros na PUC-Campinas são chamados de ALUNOS IN. Podem ser
recebidos como intercambistas a partir de acordos de cooperação firmados entre a
PUC-Campinas e universidades estrangeiras, como intercambistas do programa PEC-G
ou como aluno especial.
Alunos intercambistas de Acordos de Cooperação
Para um período de estudos na PUC-Campinas, como aluno de IES parceira, você
precisará preencher e encaminhar a seguinte documentação:
• Formulário de Candidatura;
• Plano de Estudos;
• Cópia do Passaporte;
• Histórico Escolar;
• Carta de Apresentação (razões pelo interesse na candidatura no Programa de
Intercâmbio, incluindo aspectos acadêmicos , pessoais e sociais);
• Carta de Apresentação de sua Universidade.
Você poderá encontrar os cursos
www.puc-campinas.edu.br/graduacao/

oferecidos

e

os

ementários

em

Aluno Especial
Você tem a possibilidade de estudar na PUC-Campinas como aluno especial em um
curso de graduação, matriculando-se em qualquer disciplina que lhe interesse, desde
que com a autorização do Diretor do Curso.
O Aluno Especial identifica-se como aluno não regular, que pleiteia cursar disciplinas
isoladas de Curso de Graduação com vistas à obtenção de um Certificado de Estudos, e
não de um Diploma da PUC-Campinas.

O Oferecimento de Disciplinas para Aluno Especial destina-se ao portador de Certificado
de Conclusão correspondente ao Ensino Médio ou ao Ensino Superior.
Documentos para a Inscrição:
• Formulário de Inscrição em Disciplina(s) como Aluno Especial, disponível em
http://www.puc-campinas.edu.br/dre/study-at-puccampinas/internationalspecial-student/;
• Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou Ensino Superior com Visto
Consular;
• Passaporte, página em que conste a foto, com data de expiração mínima até
a finalização dos estudos;
• Carta de Intenção (preferencialmente em português).
Todos os documentos podem ser enviados por e-mail para dre@puc-campinas.edu.br
Período de Inscrição:
2º semestre (agosto a dezembro) – até 30 de abril
1º semestre (fevereiro a junho) – até 31 de outubro
É possível cursar até 80 créditos de disciplinas, sendo 10 por período/semestre.

Crédito
Uma unidade de trabalho ou conjunto de atividades escolares realizado
durante o período letivo e constituído de 17 horas-aula de trabalho acadêmico
efetivo.
As taxas dependerão das disciplinas e do número de créditos escolhidos.
O estudante aceito como aluno especial receberá a carta de aceitação com a qual pode
pedir um visto.
Estágio
A PUC-Campinas não oferece programa de estágios para alunos visitantes.
Porém, caso o aluno tenha contato com alguma organização na região de Campinas e
acorde com eles um período de estágio, é possível matricular-se na Universidade como
aluno especial para que seja possível a realização do estágio.

2. DEPARTAMENTO DE
RELAÇÕES EXTERNAS - DRE
www.puc-campinas.edu.br/dre
O Departamento de Relações Externas é responsável pelo fomento, articulação e
administração da cooperação entre a PUC-Campinas e outras instituições nacionais
e internacionais de ensino, visando promover a mobilidade acadêmica, o intercâmbio
cultural e científico de seus discentes e docentes e proporcionar um enriquecimento
curricular e pessoal à sua comunidade.
Tem como função apoiar na acolhida e regularização dos estudantes visitantes do Brasil
e exterior e orientar seus universitários quanto a oportunidades de bolsas, cursos e
intercâmbios.
Antes de seu desembarque no Brasil, favor informar ao DRE a data de sua chegada a
Campinas para o agendamento da visita de boas-vindas e orientações.

Coordenador

Prof. Dr. Douglas Ferreira Barros

Horário de Funcionamento

de segunda a sexta-feira - das 8h às 17h

Endereço

PUC-Campinas - Campus I - Prédio da Reitoria
Rodovia Dom Pedro I, km 136 - Parque das Universidades
Campinas – SP
Como chegar: Campus I, entrada pelo Portão 2, o primeiro prédio à direita.

Contatos

Telefone: +55 (19) 3343-7261
E-mails: dre.atendimento@puc-campinas.edu.br, dre.estagio@puc-campinas.edu.br e
dre@puc-campinas.edu.br
Skype: drepuccampinas
Esteja à vontade para contatar o DRE, será um prazer ajudá-lo.

3. PREPARANDO SUA VINDA
AO BRASIL
3.1 Procedimentos de Visto
Para vir ao Brasil para um período de estudos superior a 90 dias, você precisará do
visto de estudante, que deve ser solicitado na Embaixada ou Consulado Brasileiro de
seu país.
É possível consultar a relação de representações brasileiras no exterior no site do
Ministério das Relações Exteriores em http://www.portalconsular.mre.gov.br/sitesdos-postos/por-ordem-alfabetica.

3.2 Seguro-Saúde
Recomenda-se que o estudante estrangeiro consulte o médico antes de sua vinda
ao Brasil, para verificar a necessidade de submeter-se a exames e vacinas, e traga
consigo medicamentos de uso eventual, garantindo um tempo para a familiarização
com aqueles vendidos no Brasil.
A PUC-Campinas, por meio de seu Hospital e Maternidade Celso Pierro, oferece
atendimento pelo Sistema Público de Saúde (SUS), porém, é altamente recomendado
que o estudante tenha um seguro internacional que cubra atendimentos particulares.
Vacina contra Febre Amarela
Para os estrangeiros que estiveram em trânsito nos últimos três meses ou que estejam
vindo de países como: Angola, Benin, Bolívia, Burkina Faso, Camarões, Colômbia,
Equador, Gabão, Gâmbia, Gana, Guiné Bissau, Guiana Francesa, Libéria, Nigéria, Peru,
República Democrática do Congo, Serra Leoa, Sudão, Venezuela e Zaire -, é necessário
um certificado internacional contra Febre Amarela para entrada em terras brasileiras.
A vacina contra Febre Amarela também é recomendada a todos os turistas nacionais e
estrangeiros que pretendam visitar os seguintes Estados brasileiros: Acre, Amazonas,
Amapá, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Rondônia, Roraima
e Tocantins.
Lembre-se que é necessário vacinar-se com antecedência mínima de 10 dias
da partida da viagem. Consulte o Consulado Brasileiro mais próximo ou a
Embaixada Brasileira de seu país para esclarecer suas dúvidas e obter mais
informações sobre vacinação no Brasil.

4. CHEGADA AO BRASIL

4.1 Traslado – aeroporto a Campinas
Partindo do Aeroporto de Guarulhos – Cumbica (São Paulo)
A Empresa Lira situada no Terminal 2 – Check-in D - Leste, oferece uma linha direta para
a cidade de Campinas, com passagem no valor aproximado de R$31,00, com tempo
estimado de chegada à cidade de 1h e 45min.
Lira: http://www.lirabus.com.br/ ou (19) 3733-5000
Partindo do Aeroporto de Viracopos (Campinas)
A Empresa Lira, situada em frente ao Portão de desembarque Doméstico, oferece uma
linha direta para a cidade de Campinas, com passagem no valor aproximado de R$11,00,
com tempo estimado de chegada à cidade de 25 min.
Partindo da Rodoviária de São Paulo (Terminal Tietê)
Ao chegar ao Terminal Rodoviário Tietê (São Paulo) é necessário pegar um ônibus que
tenha linha direta para cidade de Campinas, com passagens no valor aproximado de
R$30,00. Algumas empresas que oferecem esse serviço são: Viação Cometa e Viação
Cristália.

4.2 Entrada e Permanência Legalizada no Brasil
Para adentrar terras brasileiras, são exigidos o passaporte válido e o cartão de entrada
e saída devidamente preenchidos, sem rasuras e em letra de forma. O cartão deve ser
apresentado pelo estrangeiro na entrada no Brasil e mantido até o momento de sua
saída, quando será recolhido pela Polícia Federal.
O cartão de entrada e saída será fornecido pelas companhias aéreas ou estará
disponível nos postos de controle. Além disso, é preciso o visto consular de estudante
para alunos que venham à PUC-Campinas por um período superior a 90 dias.
Os estrangeiros residentes no Brasil, seja de forma temporária ou permanente, além
do Passaporte, deverão portar a Cédula de Identidade de estrangeiro ou o protocolo
do pedido de regularização expedido pela Polícia Federal (RNE). No caso dos nacionais
oriundos dos países do Mercosul, serão aceitos, além dos passaportes, outros
documentos previstos em Acordo.

4.3 Cadastro na Polícia Federal
Para ficar no Brasil por um período superior a 90 dias, é necessário expedir o Registro
Nacional de Estrangeiro (RNE), que identifica sua condição de residência (temporária
ou permanente) e o prazo de estada.
Seu registro deve ser realizado no Departamento da Polícia Federal em Campinas em
até 30 dias da sua chegada em território brasileiro. Para isso, acesse o site da Polícia
Federal (www.dpf.gov.br), preencha o formulário disponível em “Requerer registro /
Renovação”, agende seu atendimento, pague a taxa de R$104,45 em qualquer casa
lotérica ou agência bancária e compareça ao atendimento no posto da Polícia Federal,
portando a seguinte documentação:

1. Passaporte Original;
2. Cópia das páginas utilizadas do passaporte;
3. Duas fotos coloridas recentes 3X4 (fundo branco, sem piercing, sem
cabelo no rosto, sem grandes brincos, etc..);
4. Pedido original do visto de entrada;
5. Comprovante de pagamento das taxas de registro.

Endereço da Polícia Federal
Rua Bernardo José de Sampaio, 300 - Vila Itapura
Fones: (19) 3345-2200 / 3345-2257
Fax: (19) 3725-5067
Como chegar
A Polícia Federal está situada no centro da cidade. Na Avenida Orozimbo Maia entre à
direita depois da Maternidade Campinas e entre à esquerda na terceira rua (contando
do lado esquerdo) e você já estará na Rua Bernardo José de Sampaio.

Os estrangeiros serão atendidos por ordem de chegada (na primeira visita), e o número
de atendimentos dependerá do número de funcionários disponíveis no dia.
Observação: Fique atento à data de vencimento do seu visto e Carteira de Registro,
pois a renovação deve ser efetuada antes dessa data.

4.4 Cartão SUS
O cartão SUS possibilita o atendimento médico em qualquer hospital da rede pública
brasileira.
Documentos necessários para o cadastro (originais):
• Carteira de Identidade (Registro Nacional de Estrangeiros – RNE) – informações:
número, estado, órgão emissor, data emissão, filiação, naturalidade;
• Certidões: Nascimento, Casamento, Divórcio/Separação, Indígena –
informações: livro, folhas, termo, data de emissão, filiação, naturalidade;
• Comprovante de Residência (energia elétrica, água, telefone, banco –
preferencialmente no nome do usuário ou paciente).

Para estrangeiros residentes no Brasil, além dos documentos
acima são necessárias as informações:
• País de origem;
• Data de entrada no Brasil;
• Data de naturalização;
• Número de Portaria de Naturalização.
O cadastro pode ser feito em todas as Unidades de Saúde do município, com horário
de atendimento de segunda a sexta, das 8h às 16h.
Após o cadastramento, o usuário recebe um cartão provisório que é válido para o seu
atendimento. Posteriormente, após a validação pelo Ministério da Saúde, um cartão
definitivo com o formato de um cartão de crédito (em plástico PVC) – que terá no verso
uma etiqueta com dados do usuário e o número do Cartão Nacional de Saúde - será
enviado pelo correio ao endereço informado no cadastramento.
Caso prefira, você pode adiantar o cadastro do cartão SUS on-line no site
https://portaldocidadao.saude.gov.br/portalcidadao/areaCadastro.htm

5. PUC-CAMPINAS
www.puc-campinas.edu.br

5.1 História
A história da PUC-Campinas começou no dia 7 de junho de 1941, quando foi criada a
primeira unidade da Universidade, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. A Diocese
de Campinas adquiriu, à época, o antigo casarão de propriedade de Joaquim Policarpo
Aranha, conhecido por Barão de Itapura.
Em 1955, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras passou a ser Universidade Católica,
reconhecida pelo Conselho Federal de Educação. O título de Pontifícia foi concedido
pelo Papa Paulo VI, em 1972.
Não tardou para que o casarão construído no final do século XIX se tornasse pequeno
para agrupar todos os cursos da Universidade. Assim, os novos campi foram surgindo
de acordo com a necessidade de espaço: o Campus I, o Campus II, o Seminário e o
Instituto de Letras.
No Campus II está localizado o Hospital e Maternidade Celso Pierro, com 360 leitos e
oferecendo empregabilidade direta a 2 mil pessoas. A PUC-Campinas também oferece
Ensino Fundamental e Médio por meio do Colégio de Aplicação PIO XII.

Em 2016, a PUC-Campinas comemora seus 75 anos de existência, contribuindo para
a defesa e o desenvolvimento da dignidade humana, como também para a herança
cultural, mediante a investigação, o ensino e os diversos serviços prestados às
comunidades locais, nacionais e internacionais.

Cursos de Graduação: 53
Estudantes de Graduação: 17.000
Programas de Pós-Graduação: 12 cursos
3 cursos de Doutorado, 8 cursos de Mestrado Acadêmico e 1 curso de
Mestrado Profissional.

Docentes: 1005 docentes
Campi: 3

Laboratórios: 60

Bibliotecas: 4 , três

universitárias e uma escolar.

Área de esporte: 29
quadras esportivas, sala de
ginástica e dança, sala de
musculação e piscina.

Área total: 783.414,24 m2
5.2 Serviços
Hospital-Escola
A PUC-Campinas é uma das poucas universidades brasileiras que conta com um
Hospital-Escola. O Hospital e Maternidade Celso Pierro (HMCP), instalado no Campus
II, além de integrar as 10 Faculdades do Centro de Ciências da Vida (CCV), com o
objetivo da melhor formação do aluno, tem também a característica de grande polo de
atendimento, sendo referência em diversas áreas.
Com mais de 30 anos de existência e funcionamento, o HMPC é um dos principais
projetos da Universidade que, ao mesmo tempo, atende à população, o aluno e cumpre

sua missão de promover a saúde e o conhecimento, considerando sua orientação cristã
e seu caráter de Hospital.
Centro de Cultura e Arte
O Centro de Cultura e Arte (CCA) é um espaço de educação alternativa e permanente
em que o aluno da PUC-Campinas tem a oportunidade de se expressar criativamente
numa atividade cultural ou artística que o valorize enquanto pessoa.
Atualmente, o CCA abrange 5 Grupos Artísticos: Coral, Teatro, Dança, Música de Câmara
e Big Band, todos formados por alunos, funcionários e comunidade em geral, e que
fazem apresentações regulares em todos os campi da Universidade.
Pastoral Universitária
Espaço aberto para reuniões de grupos católicos e/ou ecumênicos. Também há
celebração de missas, atendimento pessoal com sacerdotes, entre outras atividades.
A Pastoral Universitária da PUC-Campinas está nos dois campi da Universidade. Os
atendimentos acontecem das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.
Museu Universitário
O Museu Universitário da PUC-Campinas realiza atividades culturais, como exposições
e mostras de seu acervo. O acervo museológico é constituído por cinco Coleções
Temáticas, além de livros, jornais, revistas, vídeos, gravações sonoras, discos e CDs.
O acervo museológico está atualmente instalado no Palacete do Barão de Itapura
e na Área de Salvaguarda (Reserva Técnica) no Campus I da Universidade, e está à
disposição do público para visitação e pesquisa.

5.3 Infraestrutura Física
Campi

Campus I
Endereço: Rodovia Dom Pedro I, km 136 – CEP 13086-900
Telefone: (19) 3343-7000
Centros: Centro de Economia e Administração; Centro de Ciências Exatas,
Ambientais e de Tecnologias; Centro de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas,
Centro de Linguagem e Comunicação.
Ponto de Referência: Shopping Parque D. Pedro

Campus II
Endereço: Avenida John Boyd Dunlop - s/n° - CEP 13060-904
Telefone: (19) 3343-8600
Centros: Centro de Ciências da Vida
Ponto de Referência: Hospital e Maternidade Celso Pierro (HMCP)

Bibliotecas
Horários de atendimento
Campus I : Segunda a Sexta-Feira: 8h às 22h30;
Sábado: 8h às 17h.
Campus II: Segunda à Sexta-Feira: 8h às 22h;
Sábado: 8h às 17h.
Como utilizar a Biblioteca
Para retirar livros emprestados na Biblioteca você deve fazer um cadastro, apresentando
sua carteirinha escolar, passaporte ou Carteira de Identidade do Estrangeiro.
Você pode retirar até 5 livros por vez, devolvendo-os em sete dias. O atraso na devolução
gera multa de R$ 1,50 por dia por livro.
Para acessar a Biblioteca, o usuário poderá entrar somente com material para anotações
(lápis, caneta, caderno e folhas).
No guarda-volumes deverão ser deixados pastas, bolsas ou outros objetos. O material
ficará em armários e o usuário se responsabilizará pela chave em seu poder, que será
fornecida com a apresentação da carteira de identificação institucional original.
A Biblioteca não se responsabilizará pelo material deixado no guarda-volumes bem
como no interior da Biblioteca
Não é permitido comer, beber e fumar dentro da Biblioteca.
Wi-fi
Para o primeiro acesso, seu login e senha são o seu R.A.
Após o primeiro uso, é necessário alterar a senha para continuar tendo acesso à rede
wi-fi.
Laboratórios de Informática
Como estudante da PUC-Campinas, você tem acesso aos laboratórios de informática
a fim de desenvolver pesquisas. Para a utilização dos computadores, é necessário seu
número de R.A. (Registro Acadêmico) e senha, os mesmos utilizados no acesso à Área
Logada (Site) do Aluno.
Assim como na rede wi-fi, para o primeiro acesso, seu login e senha são o seu R.A.
Todos os alunos têm direito a 200 impressões em folha A4 (Branco e Preto) por semestre
e internet livre.
Horário de Funcionamento: Segunda a sexta-feira, das 8h30 às 22h30.
Complexo Esportivo
Os Complexos Esportivos são espaços com quadras poliesportivas, vestiários e salas
de reuniões cedidas pela Universidade, no horário das 08h às 22h, de segunda a sextafeira, a sua comunidade interna (discentes, docentes, funcionários e adolescentes
aprendizes).

Campus I
No Campus I, o Complexo Esportivo está localizado nas instalações do CCHSA, na
Faculdade de Educação Física e está disponível para o uso da comunidade interna no
período de segunda a sexta-feira, das 17h às 21h.
Contato: caci.apoioaoesporte@puc-campinas.edu.br
Telefone: 3343-7216
Campus II
Complexo Esportivo II está localizado atrás do Hospital Municipal Celso Pierro e pode
ser usado pelos estudantes, funcionários e professores, no período de segunda a
sexta-feira, das 10h às 14h e das 17h às 21h.
O agendamento deve ser feito com 01 dia de antecedência, por meio do telefone 33436838, no Campus II, das 10h às 14h e das 17h às 21h.
Contato: caci.apoioaoesporte@puc-campinas.edu.br
Telefone: 3343-6838

5.4 Moradia
No geral, as kitnets próximas ao Campus I variam entre R$600,00 e R$1500,00, os
pensionatos e pensões entre R$400,00 e R$700,00, e as repúblicas estudantis entre
R$300,00 e R$500. Alguns planos de moradia incluem alimentação e, por vezes,
transporte até a Universidade, por isso recomenda-se uma boa pesquisa antes de
fechar qualquer negócio.
A PUC-Campinas mantém convênio com a empresa MAPAei, que oferece todo auxílio na
recepção e instalação dos estudantes estrangeiros em Campinas. Dentre seus serviços
a MAPAei oferece curso de Português para estrangeiros e auxílio ao estudante na busca
da melhor moradia para sua estadia. O Programa Welcome recebe o estudante no
aeroporto em inglês, apresenta a cidade de Campinas, orienta sobre a vinda ao Brasil,
aponta os cuidados que o aluno deve ter, ensina como chegar na Universidade, apresenta
as melhores empresas telefônicas e de internet, os melhores bancos, supermercados,
farmácias e hospitais mais próximos, entre outros detalhes. Os respectivos descontos
e valores aplicados para os serviços acima listados devem ser tratados diretamente
com a empresa MAPAei.
Contatos: Márcia Tichauer
E-mail: contato@mapaei.com.br
Site: http://mapaei.com.br/

5.5 Central de Atendimento ao Aluno
Central de Atendimento ao Aluno
A Central de Atendimento ao Aluno (CAA) dá suporte à administração dos recursos
necessários ao desenvolvimento das atividades acadêmicas e administrativas. É
nessa Central que as solicitações acadêmicas são analisadas e têm seus resultados
divulgados. A Central de Atendimento ao Aluno está sob a supervisão da Secretaria
Geral, responsável pela administração e operacionalização das decisões e registro das
atividades acadêmicas dos cursos, bem como pelo atendimento especializado aos
Centros, Unidades Administrativas da Universidade e órgãos externos, no que se refere
à legislação educacional e relação com os órgãos educacionais.
Obs.: A requisição de documentos escolares pode ser feita pela Internet, na “Área
Logada do Aluno”, em “Consultas Acadêmicas” ou na Central de Atendimento ao Aluno.
Atendimento ao Aluno
Segunda a sexta-feira, das 8h às 21h;
Sábados, das 8h às 12h.
Calendário Acadêmico
O Calendário Acadêmico estabelece datas e prazos de interesse dos alunos para cada
período letivo e é disponibilizado em https://www.puc-campinas.edu.br/calendario/
action~month/request_format~json/cat_ids~203/, podendo ser conferido a qualquer
momento.
O aluno deve acompanhar todas as informações adicionais divulgadas nas Secretarias
Acadêmicas dos Centros e pelos docentes, tais como provas, segundas chamadas,
Práticas de Formação, reposição de aulas, entre outros.
Sistema de Avaliação
O resultado do processo de avaliação de aprendizagem é graduado de zero a dez,
permitindo-se o fracionamento em cinco décimos para aproximação final.
É considerado promovido na disciplina o aluno que obtiver resultado do processo
de avaliação de aprendizagem igual ou superior a 5,0 (cinco) e frequência igual ou
superior a 75% (setenta e cinco por cento).
As formas de verificação da aprendizagem (provas, exercícios, relatório, projetos,
trabalhos ou outros) são estabelecidas pelo professor responsável pela disciplina,
com aprovação do respectivo curso, devendo ser divulgadas no início de cada período
letivo.
As aulas e avaliações são em língua portuguesa.

Quadro de Horário de Aulas

INÍCIO

TÉRMINO

MANHÃ (duração 50 minutos cada aula)
07h10min

08h00min

08h00min

08h50min

08h50min

09h40min

09h40min INTERVALO 09h55min
09h55min

10h45min

10h45min

11h35min

11h35min

12h25min

12h25min

13h15min

TARDE (duração 50 minutos cada aula)
13h15min

14h05min

14h05min

14h55min

14h55min INTERVALO 15h10min
15h10min

16h00min

16h00min

16h50min

16h50min

17h40min

17h40min

18h30min

18h30min

19h20min

HORÁRIOS ESPECIAIS (duração 45 minutos)
17h50min

18h35min

18h35min

19h20min

NOITE (duração 45 minutos cada aula)
19h20min

20h05min

20h05min

20h50min

20h50min INTERVALO 21h05min
21h05min

21h50min

21h50min

22h35min

HORÁRIOS ESPECIAIS (duração 45 minutos)
22h35min

23h20min

5.6 Mapa dos Campi

CAMPUS I
www.puc-campinas.edu.br/institucional/campusi/

CAMPUS II
www.puc-campinas.edu.br/institucional/campusii/

4. CIDADE DE CAMPINAS

6.1 Sobre a Cidade
Maior cidade interiorana do país, Campinas conta, em 2016, com mais de um milhão de
habitantes, contingente esse formado, sobretudo, entre os anos 1970 e 1980, quando
cerca de 2/3 da população da cidade era constituída de pessoas não nascidas no
município.
Economicamente, Campinas é marcada pela estruturação de um pólo de alta tecnologia,
sobretudo no curso dos anos 1970, em grande medida impulsionado pela criação e
desenvolvimento da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) (uma das maiores
e mais importantes instituições de ensino e pesquisa do país). Este polo tecnológico,
consolidado nas décadas seguintes, projeta Campinas como um dos mais vigorosos
centros econômicos da América do Sul.
Na esteira do polo de alta tecnologia vieram as universidades, uma rede complexa de
comércio e serviços, assim como uma população migrante, demandada pelo pujante
crescimento econômico dos anos 70, e que permitiu à cidade enriquecer e desenvolverse. Muito embora, às vezes, este crescimento não prestava o devido reconhecimento à
importante contribuição dessa população trabalhadora. Além de sua forte economia,
a região também possui uma infraestrutura que suporta o desenvolvimento de toda

a área metropolitana, incluindo o segundo maior terminal de carga aérea no país
(Viracopos).
A cidade também é uma região importante para a pesquisa e o ensino superior,
com mais de 160 mil alunos de ensino superior na região. A cidade é composta por
universidades de grande prestígio no país, como a UNICAMP, PUC-Campinas, FGV,
Mackenzie, UNISAL, ESPM, FACAMP, SENAC, UNIP, Anhaguera e São Leopoldo Mandic.
Marcada por alto desenvolvimento econômico e humano, Campinas é uma cidade de
diversidades e diferenças, donde se projeta um mosaico de expressões, manifestações,
tradições e falares que a tornam uma cidade intensa, moderna e cosmopolita.
PUC-Campinas faz parte da história de Campinas e seu entorno, desde sua fundação
em 1941, com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento social e econômico da
região, e tem sido associada a seus mais importantes eventos.

População: 1.164.098 hab. (atual)
PIB (em reais): 51,347.711 reais
Área:
Área Rural:
Área Urbana:
Taxa de Alfabetização:
Grau de Urbanização:

796,4 km²
407,5 km²
388,9 km²
95,3%
98,28%

IDHM: 0,852 (alto desenvolvimento humano)
A Região Metropolitana de Campinas é formada por 22 cidades e 2,2 milhões de
habitantes.

6.2 Distâncias
São Paulo 100 km;
Belo Horizonte 418 km;
Rio de Janeiro 505 km.

6.3 Serviços de Transporte
Taxi
Rádio Táxi: 3231-3232
Do Aeroporto de Viracopos para o Centro da Cidade: R$ 100,00 (valor aproximado);
Do Centro da Cidade para o Campus I: R$ 60,00 (valor aproximado);
Do Centro da Cidade para o Campus II: R$ 40,00 (valor aproximado).
Rodoviária – Ônibus Intermunicipais
Ônibus intermunicipais ou “de linha”, são aqueles que interligam uma cidade a outra.
Há inúmeras linhas para cidades da região, capitais e litoral. Consulte guichês
específicos para consulta de valores.
Telefone da Rodoviária de Campinas: (19) 3731-2930
Circular – Ônibus Intramunicipais
Os circulares são ônibus que transitam apenas dentro dos limites da cidade, no caso,
em Campinas.
Valor da passagem: R$ 3,80
Telefone do Terminal de Barão Geraldo (o terminal de circulares mais próximo do
Campus I): (19) 3289-2433
Consulte o site da Emdec para infomações sobre itinerários, linhas e horários
www.emdec.com.br ou utilize o telefone de contato (19) 3772-1517

Trajetos comuns aos alunos da PUC-Campinas:
Campus I - Centro
3.57 PUCC-Santana - Centro, Rodoviária, Prefeitura, Taquaral
3.51 PUCC-Primavera - Terminal Moraes Sales
Campus I – Barão Geraldo
3.29 Terminal Barão. Geraldo - Cidade Judiciária
332 Terminal Barão Geraldo - Rodoviária
Campus I – Shopping Dom Pedro
210 Terminal Barão Geraldo – Terminal Campo Grande
Campus II - Centro
2.30 Jardim Ipaussurama - Carrefour Dom Pedro

2.12 Terminal Itajaí - Rótula – Centro
2.15 Terminal Campo Grande / Circular Rótula
2.25 Jd. Rossin – Terminal Central
2.22 Jardim Florence I – Terminal Central
2.29 Jardim Florence II – Terminal Central
Campus II – Shopping Iguatemi
2.11 Term. Campo Grande – Shopping Iguatemi
Campus II – Terminal Ouro Verde
1.96 Terminal Ouro Verde/ PUCC II – Enxuto
1.16 Terminal Ouro Verde/ Shopping D. Pedro

Cartão de Transporte – Bilhete Único
O Bilhete Único garante ao usuário a possibilidade de utilizar até quatro ônibus
(circular) no período de duas horas, pagando apenas uma tarifa. Para ter direito à
integração, o usuário deve efetuar o cadastro e adquirir o cartão.
Para o cadastro, que pode ser feito nos postos de venda dos terminais de ônibus,
é necessário apresentar documento de identidade com foto. A primeira carga do
cartão é de no mínimo duas tarifas (equivalentes a R$ 7,60), que podem ser utilizadas
posteriormente. O cartão fica pronto na hora.
Para outras informações, consulte: www.emdec.com.br/eficiente/sites/portalemdec/
pt-br/site.php?secao=bilheteunico&pub=57 ou o Disque-Transurc: 0800 014 02 04 –
ligação gratuita (não aceita chamada de celular)

6.4 Lazer e Turismo
Teatros
• Teatro Amil – Shopping Dom Pedro, Entrada das Flores;
• Teatro Brasil Kirin – Shopping Iguatemi – Av. Iguatemi, 777 – Vila Brandina;
• Teatro SESI – Av. das Amoreiras, 450 – Jardim do Lago – (019) 3772-4100;
• Teatro Liceu – Rua Barão Geraldo de Resende, 388 – Jardim São Domingos Sávio.
Praças, Parques e Bosques
• Parque Lagoa do Taquaral - Av. Dr. Heitor Penteado – Jardim Bela Vista - (019) 32569959;
• Praça do Coco – Rua José Martins, 738, Barão Geraldo - (019) 3249-1501;

• Bosque de Jequitibás – Rua Coronel Quirino, 02 - (019) 3231-8795;
• Parque das Águas – Av. Paulo Corrêa Viana, 765 – Parque Jambeiro;
• Praça Arautos da Paz – Av. Dr. Heitor Penteado, 37 – Vila Nogueira.
Museus
• MACC – Museu de Arte Contemporânea de Campinas “José Pancetti” - http://www.
campinas.sp.gov.br/governo/cultura/museus/verMuseu.php?idMuseu=5&sigla=MACC;
• MHN – Museu de História Natural - http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/
museus/verMuseu.php?idMuseu=9&sigla=MHN;
• MIS – Museu da Imagem e do Som - http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/
museus/verMuseu.php?idMuseu=6&sigla=MIS;
• MUCA – Museu do Café - http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/museus/
verMuseu.php?idMuseu=8&sigla=MUCA;
• MUCI – Museu da Cidade - http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cultura/museus/
verMuseu.php?idMuseu=7&sigla=MUCI;
• MDCC – Museu Dinâmico de Ciência de Campinas - http://www.campinas.sp.gov.br/
governo/cultura/museus/verMuseu.php?idMuseu=10&sigla=MDCC.
Outros
• Feira de Arte, Artesanato, Antiguidades, Quitutes e Esotéricos de Campinas – www.
campinas.sp.gov.br/governo/cultura/feira-artes-artesanato/;
• Orquestra Sinfônica de Campinas - http://osmc.com.br/novo/;
• Wet’n Wild (Parque Aquático) - (011) 4496-8000 - http://www.wetnwild.com.br ;
• Hopi Hari (Parque de Diversões) - 0300 789 5566 - www.hopihari.com.br .
Outras informações sobre opções de turismo e lazer podem ser encontradas no Portal
da Cidade de Campinas (www.campinas.sp.gov.br) e http://www.braziltour.com .

7. BRASIL
7.1 Sobre o País
Para vir ao Brasil para um período de estudos superior a 90 dias, você precisará do
visto brasileiro.
O Brasil é o maior país da América Latina. Cobrindo quase a metade (47,3%) da América
do Sul, ocupa uma área de 8.547.403,5 km2. É o quinto maior país do mundo depois de
Rússia, Canadá, China e Estados Unidos. Exceto por um pequeno número de ilhas, o
Brasil é constituído por uma única e contínua extensão territorial. A linha do Equador
passa pela região Norte do País, próximo a Macapá; o Trópico de Capricórnio corta o
País ao Sul, próximo a São Paulo.
A extensão do Brasil no sentido leste-oeste (4.319,4 km) é quase equivalente a sua
maior distância no sentido norte-sul (4.394,7 km). O País faz fronteira com Guiana
Francesa, Suriname, Guiana, Venezuela e Colômbia, ao norte; Uruguai e Argentina, ao
sul; e Paraguai, Bolívia e Peru, a oeste. O Equador e o Chile são os dois únicos países
do continente sul-americano que não têm divisas com o Brasil. O Oceano Atlântico
estende-se por toda costa leste do País, oferecendo 7.367 km de orla marítima.
País da receptividade – Sorriso aberto aos visitantes
A mistura de raças fez do Brasil um país com uma cultura rica e ao mesmo tempo única.
A miscigenação começou entre o índio, o africano e o português, mas logo vieram
imigrantes de todo o planeta: europeus, asiáticos, judeus, árabes. O resultado foi um
povo alegre e aberto ao novo, como só existe no Brasil.
Devido a essa grande diversidade, o Brasil é uma das últimas províncias da Terra em
que ninguém é estrangeiro, onde é possível mudar um destino sem perder a identidade
e onde cada brasileiro tem um pouquinho do mundo em seu sangue.
Talvez seja esse o motivo de o brasileiro receber tão bem quem vem de fora. Segundo
pesquisas realizadas com turistas estrangeiros que visitaram o País, 97,2% pretendem
voltar em breve; 56,5% tiveram suas expectativas amplamente atendidas; e, para 31,7%,
as expectativas foram todas superadas. Como você já pôde perceber, quem vem ao
Brasil vira fã à primeira visita.

Hábitos e Costumes
O calor do povo brasileiro é muito conhecido no exterior. Abraços e beijos no rosto
são formas comuns e informais de cumprimento. O aperto de mãos é rotineiro em
ambientes profissionais.
Nem todos os brasileiros seguem essa lógica, mas é comum ocorrerem pequenos
atrasos. É socialmente aceitável um atraso de até 20 minutos.
Outra situação recorrente é em relação a trocos. Pode acontecer de você efetuar uma
compra e o vendedor descontar alguns centavos do valor para facilitar o troco, ou por
vezes, te oferecer balas simbolizando centavos, para trocos de até 10 centavos.
A maioria dos brasileiros deixa de morar com os pais depois dos 25 anos, portanto, é
comum que vários de seus colegas aqui na PUC-Campinas ainda não morem sozinhos.
Idioma
O português é o idioma nacional, mas o sotaque e a entonação são bem diferentes
do que se ouve em Portugal e outras antigas colônias portuguesas. Há quem afirme
que os brasileiros falam “brasileiro”, da mesma forma que os americanos podem dizer
que falam “americano”, e não inglês. Há, ainda, muitos brasileiros descendentes de
imigrantes que falam o alemão e o italiano, especialmente nas cidades do sul do País.
A democracia brasileira
O Brasil é república desde 1889. Neste período, o País viveu pouco mais de trinta
anos de democracia (1946-1964 e de 1985 até o presente). Ainda assim, é uma das
nações mais democráticas do mundo. Reconquistada após 21 anos de ditadura militar,
a democracia brasileira mostrou-se vigorosa, tornando-se parte importante da vida de
seu povo.
O Congresso Nacional funciona com a regularidade de um relógio há 175 anos. Somente
em três ocasiões, em toda a história do País, deputados eleitos não completaram seus
mandatos. A força do Congresso é tamanha que nem mesmo a ditadura militar dos anos
60 pôde prescindir dele. Desde 1823 há eleições nacionais no Brasil, e uma abertura para
o registro de eleitores incomum, mesmo para os padrões das democracias européias.
Clima
O clima é predominantemente tropical, com algumas variações de acordo com a região.
A temperatura média anual é de 28° C ao Norte e 22° C ao Sul. Campinas, no geral, é
uma cidade bem quente, com médias entre 25° C e 30° C.
A tipologia climática do Brasil é bastante variada. A grande extensão territorial, aliada
a fatores como temperatura, altitude, pressão e proximidade com o oceano, fazem com
que o País apresente climas para todos os gostos. É um dos ecossistemas mais ricos e
complexos do mundo, com paisagens vegetais bastante variadas.
O território brasileiro está dividido em faixas climáticas: 92% localizam-se entre a linha

do Equador e o Trópico de Capricórnio. Portanto, pode-se dizer que o clima brasileiro
é predominantemente tropical, apresentando, ainda, faixas equatoriais e subtropicais
(zonas temperadas) distribuídas entre os 8% restantes do território. A predominância
de altitudes mais baixas ao longo de toda a extensão do País propicia temperaturas
mais elevadas, com médias superiores a 20°C.
As estações são exatamente opostas às da Europa e Estados Unidos, exceto na região
Norte do País. Temperaturas extremas podem ocorrer: no inverno, algumas cidades no
Sul do País chegam a temperaturas negativas, inclusive com geadas e neve. E, no Rio
de Janeiro, em pleno verão, a temperatura atinge até 40°C.
Religião
O Brasil é oficialmente um Estado laico. A população se divide em:
• Católicos romanos: 64,6%
• Protestantes: 22,2%
• Sem religião: 8%
• Espíritas: 2%
• Outros (islamismo, budismo, judaísmo, religiões ameríndias, religiões afro-brasileiras,
entre outras.): 3,1%.
Culinária
O Brasil dá água na boca. É isso que dizem todos aqueles que vêm visitar este país de
culinária tão rica e saborosa. Pratos suculentos, temperados e com forte influência das
regiões brasileiras, da cultura popular e da história e do país.
Para se ter uma ideia dessa influência, um dos típicos pratos do Brasil é a tradicional
feijoada, herança do período da escravidão colonial. Há séculos, os escravos reuniam
todos os pedaços da carne de porco rejeitados pelos senhores, como o pé e a orelha do
porco, e misturavam ao feijão preto. E foi exatamente dessa necessidade vivida pelos
negros que surgiu um dos mais apetitosos e, muito provavelmente, o mais famoso
prato do Brasil. Uma alternativa saborosa para quem quer conhecer a fundo a culinária
do Brasil e que fica ainda melhor acompanhada da caipirinha, a irresistível bebida
brasileira.
Viajar pelo Brasil é viajar por uma gastronomia tão diversa quanto às próprias
características do país. Quem vai ao Nordeste, por exemplo, não pode deixar de
provar o vatapá e o acarajé preparado pelas baianas, muitas vezes nas próprias ruas
do Pelourinho. Isso sem falar dos outros pratos da região, como a carne de sol, que
encanta os olhos e o olfato antes mesmo da primeira garfada.
Uma grande vantagem da comida brasileira está ligada às características naturais do
seu território. Provar um dourado, delicioso peixe de água doce, muito procurado por
quem visita o Centro-Oeste, deliciar-se com a acerola e o açaí, exóticas frutas tropicais
do Norte ou com os espetaculares tucupi e tacacá são programas que devem estar em
qualquer roteiro de viagem pelo Brasil.
Já quem visita o Sudeste ou o Sul do Brasil precisa experimentar a culinária mineira e
o autêntico e macio churrasco gaúcho.

O estado de Minas Gerais é uma verdadeira fartura quando o assunto é comida. Além de
saborosos, os pratos são bem servidos. Do tutu mineiro e feijão tropeiro do almoço ao
tradicional pão de queijo da hora do lanche, tudo chega à mesa em porções generosas.
Minas também é famosa por seus doces caseiros, entre os quais se destacam o doce
de leite e o Romeu e Julieta, combinação do famoso queijo de minas com a goiabada.
Uma sobremesa tão deliciosa quanto às bebidas típicas da região: a cachaça mineira
e o licor de jaboticaba.
Outro incrível atrativo do Brasil é o churrasco gaúcho. A sua origem prende-se com os
jesuítas da época colonial. Foram eles que trouxeram o gado da Europa para as vastas
estâncias do Sul brasileiro dando início à pecuária. De lá para cá, o hábito do churrasco
enraizou-se entre os gaúchos, tal como o chimarrão, típica bebida dos antigos índios.
Hoje, a grande variedade de cortes, como a picanha e a costela de gado, é procurada
por todos que vêm visitar os pampas e as serras do Rio Grande do Sul.
Como se pode ver, além de um lugar incrível e com paisagens maravilhosas, o Brasil
também prende seus visitantes pelo estômago com uma ementa variada, apetitosa e
intimamente ligada às raízes do povo e aos aspectos naturais de cada canto do país.
A principal refeição brasileira é o almoço. Na maioria dos estados, não há pausas para
sesta.
Feriados Nacionais

Feriados Nacionais de 2016
Data

Dia da Semana

Feriado

27/2/17

Segunda-feira

Carnaval

28/2/17

Terça-feira

Carnaval

14/4/17

Sexta-feira

Paixão de Cristo

21/4/17

Sexta-feira

Tiradentes

1/5/17

Segunda-feira

Dia do Trabalho

15/5/17

Quinta-feira

Corpus Christi

7/9/17

Quarta-feira

Independência do Brasil

12/10/17

Quinta-feira

Nossa Sra. Aparecida
Padroeira do Brasil

15/10/17

Domingo

Dia do Professor

2/11/17

Quinta-feira

Finados

15/11/17

Quarta-feira

Proclamação da República

20/11/17

Segunda-feira

Dia da Consciência Negra

8/12/17

Sexta-feira

Nossa Sra. da Conceição
Padroeira de Campinas

25/12/17

Segunda- feira

Natal

7.2 Informações Úteis
Câmbio
A unidade monetária do Brasil é o Real (R$) e o câmbio é publicado, diariamente,
em jornais e sites especializados. Pode-se cambiar em bancos, agências de viagens
e hotéis autorizados. Tanto “travellers checks” como moedas são facilmente trocados
nesses locais.
Cartões de crédito internacionais são aceitos na maioria dos hotéis, restaurantes, lojas,
agências de viagens, locadoras de veículos e outras empresas que prestam serviços
ao turista e estrangeiro. A taxa de câmbio é flutuante, mas a moeda brasileira tem
mantido uma estabilidade razoável.
Impostos
No Brasil, os impostos estão embutidos no valor final do produto.
Corrente Elétrica
Há diferenças no regime da corrente elétrica em função do Estado em que se encontrar.
Informe-se sobre a tensão antes de ligar algum aparelho elétrico. Para a maioria do
estado de São Paulo, onde está Campinas, a voltagem padrão é 110v.
Aluguel de Automóvel
As maiores agências de aluguel de automóveis têm filiais nos principais aeroportos
do país e nos grandes centros urbanos.
Para utilizar esse serviço os estrangeiros que não tiverem a carteira de habilitação
em alfabeto latino, deverão apresentar adicionalmente a Carteira Internacional de
Habilitação.
Ligações Telefônicas
Para fazer uma ligação internacional, utilize: 00 + código da operadora + código do país
+ código da área (por exemplo, 21 para Lisboa) + telefone de destino.
Para ligações internacionais a pagar no destinatário, ligue 0800 7032111.
DDI do Brasil: +55
Operadoras de Telefonia no Brasil
015 – Vivo;
021 – Embratel/ Claro/ NET;
025 – GVT;
031 – Oi;
041 – Tim;
077 – Nextel.

Comércio
O comércio em geral funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e, aos sábados,
das 9h às 12h.
Os Shoppings Centers funcionam durante a semana e, aos sábados, das 10h às 22h, e,
aos domingos, das 11h às 18h.
Correios
Abertos de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.
Desconto para Estudantes
No Brasil, estudantes têm direito a pagar apenas metade do valor de entrada em
diversos eventos, tais como sessões de cinema, apresentações teatrais e shows.
Para beneficiar-se com o desconto, é necessário apresentar a Carteirinha Escolar no
ato da compra do bilhete de entrada.

7.3 Dicas de Segurança
Dinheiro
• Não manuseie grandes quantias de dinheiro em público;
• Ao retirar dinheiro do banco, ainda dentro do estabelecimento, guarde-o em local
discreto, evite demonstrar volume. Ao sair, certifique-se que não está sendo seguido.
Caso seja necessária a retirada de grandes quantias, faça-o acompanhado por outra
pessoa de sua confiança;
• Ao utilizar caixa eletrônico, dê preferência a locais movimentados. Certifique-se de
que, sobre o equipamento, não estão acoplados “dispositivos estranhos”. Não aceite
ajuda de outras pessoas, se necessário adentre ao estabelecimento e solicite a presença
de um funcionário. Certifique-se de que, junto a você, não há pessoas estranhas no
momento da digitação de senhas. No caso de pane no equipamento, solicite o auxílio
de algum funcionário devidamente identificado;
• Nunca exiba grande quantidade de dinheiro perante outras pessoas. Separe
previamente a quantia necessária às suas pequenas despesas (transporte, alimentação,
entre outros.);
• Evite levar consigo mais de um cartão de crédito.

Mochilas, bolsas e malas
• Logo no desembarque, certifique-se de que sua bagagem encontra-se fechada
exatamente como estava no embarque;

• Mulheres: desloquem-se portando a bolsa à frente do corpo e protegida pelos braços,
com especial atenção à sua abertura;
• Viajando, não abandone nem desvie a atenção de sua bagagem de mão.

Segurança no lar
• Não abra a porta para pessoas que se apresentam para oferecer serviços não solicitados
(encanadores, eletricistas, entre outros). É útil o uso do interfone com câmera.

Segurança em áreas públicas
• Não deixe seus pertences sem vigilância;
• Não forneça informações pessoais para qualquer pessoa;
• Carregue filmadoras ou máquinas fotográficas de maneira discreta;
• Utilize somente transporte cadastrado.

Documentos
• Ande com uma cópia autenticada de seu passaporte e guarde o original em um local
seguro;
• Em caso de perda de documentos, procure a delegacia mais próxima e faça um boletim
de ocorrência, relatando todos os objetos perdidos ou roubados. Esse registro é um dos
requisitos indispensáveis para solicitar novo passaporte junto ao serviço consular de
seu país. Ao perder talões de cheques, traveller checks e cartões de crédito, comunique
imediatamente à administradora.

Em caso de roubo
• Em caso de roubo, não reaja. Evite fazer gestos bruscos, que possam ser confundidos
com reação de sua parte. Procure a Delegacia de Polícia mais próxima para registrar a
ocorrência.

Outros
• Não aceite transportar qualquer tipo de encomenda/pacotes a pedido de pessoas
estranhas;
• Procure ter em mente as instalações policiais existentes em seu itinerário e dirija-se
a elas em caso de necessidade;
• Evite a ação de infratores não ostentando objetos de valor (jóias, pulseiras, colares,
relógios, entre outros), porte-os de maneira discreta.

8. TELEFONES ÚTEIS
Aeroporto de Congonhas

Hospital da PUC-Campinas

(11) 5090-9000

(19) 3343-8600

Aeroporto de Guarulhos

Hospital da Unicamp

(11) 6445-2945

(19) 3521-2121

Aeroporto de Viracopos

Hospital Madre Theodora

(19) 3725-5000

(19) 3756-3000

Ambulância (SAMU)

Hospital Mario Gatti
(Municipal)

192

Corpo de Bombeiros
193

Correios (Agência Central)
(19) 3236-0005

Energia Elétrica (CPFL)
0800 010 10 10 e (19) 3754 7648

Disque Denúncia

(19) 3772-5700

Polícia (emergências)
190

Prefeitura
(19) 3343-7010

Rodoviária de Campinas
(19) 3731-2930

181

Rodoviária de São Paulo
(Tietê)

DRE

(11) 3866-1100

(19) 3343-7261

Aprecie sua vinda ao Brasil
e à PUC- Campinas!

Departamento de Relações Externas
Prof. D r. D ouglas Fer reira Bar ros
Thaissa Marques
Bianca S ouza
Isabella Pedreira

www.puc-campinas.edu.br
2016

