


APRESENTAÇÃO

 

 Querido(a) estudante!
 

 Alegria e satisfação são os sentimentos que os servidores da FURG pos-

suem ao receber os estudantes estrangeiros. A presença de vocês é muito impor-

tante para a nossa universidade, pois representa oportunidade de compartilha-

mento de saberes, vivências e experiências técnico-científicas, históricas, sociais 

e culturais da diversidade humana da nossa terra pátria.

 Pensando em oferecer informações sobre a FURG, a Pró-Reitoria de Pes-

quisa e Pós-Graduação (PROPESP) organizou este guia objetivando auxiliá-lo na 

aproximação do seu novo contexto acadêmico, histórico, social e cultural. Aqui 

se encontram informações necessárias à sua estadia em nosso país, bem como 

orientações a respeito das atividades desenvolvidas pela FURG. 

 As interações interculturais na academia integram a formação do cidadão, 

que necessita estar disponível para a interlocução do ambiente local/global. Es-

peramos que sua vivência na FURG ajude na consolidação dessa interlocução 

contribuindo para a nossa terra pátria.

 
       Seja bem-vindo à FURG!
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 A Universidade Federal do Rio Grande 

– FURG nasceu, em 1969, da união da Escola de 

Engenharia Industrial (1955), Faculdade de Ci-

ências Políticas e Econômicas (1958), Faculdade 

de Direito (1960) e Faculdade Católica de

Filosofia de Rio Grande (1961).

 A FURG conta com cinco campi, sendo 

dois em Rio Grande, e os demais em Santa Vitó-

ria do Palmar, Santo Antônio da Patrulha e São 

Lourenço do Sul. Oferece 62 cursos de gradua-

ção, 32 programas de pós-graduação stricto sen-

su (cinco mestrados profissionais, 24 mestrados 

acadêmicos e 13 doutorados), residências médi-

cas, multiprofissionais e inúmeros curso de es-

pecialização.

 Sua missão é promover o avanço do co-

nhecimento e a educação plena com excelência, 

formando profissionais capazes de contribuir 

para o desenvolvimento humano e a melhoria da 

qualidade socioambiental. Os processos de in-

ternacionalização da FURG estão especialmente 

vinculados às atividades da pesquisa e pós-gra-

duação, os quais vem progressivamente conso-

lidando, qualificando e ampliando o número de 

cursos de mestrado e de doutorado. O primeiro 

programa de pós-graduação foi Oceanografia 

Biológica que teve seu início 10 anos depois da 

criação da universidade, e o segundo, Educação 

Ambiental, em 1994.

 A FURG possui convênios com inúmeras 

universidades estrangeiras localizadas em todos 

os continentes. Seus acordos com universidades 

e agências governamentais abrangem progra-

mas de dupla diplomação, mestrado “sanduíche”, 

pós-doutorado e projetos interinstitucionais de 

pesquisa científica.

 A FURG é uma universidade pública fede-

ral, gratuita e de qualidade, destinada à promo-

ção do ensino superior, da pesquisa e da exten-

são, dotada de autonomia didático-pedagógica, 

administrativa e de gestão financeira e patrimo-

nial. É composta por 13 Unidades Acadêmicas: 

Institutos, Faculdades, Escolas e Centro abran-

gendo as seguintes áreas: Ciências Sociais; Ci-

ências Agrárias; Ciências Humanas; Ciências da 

Informação; Ciências Biológicas e da Saúde; Ci-

ências Exatas e Tecnológicas; Ciências Agrárias 

e Ambiental; Ciências Exatas e da Terra.

 A universidade também conta com Cen-

tro de Convivência, Espaço Ecumênico, espaços 

ao ar livre (com um redário e dois quiosques), 

Centro Esportivo, Centro de Integração Cultu-

ral, Prédio de Extensão em Música, Centro In-

tegrado de Desenvolvimento do Ecossistema 

Costeiro e Oceânico da Região Sul, Complexo de 

Museus (Núcleo de Memória Engenheiro Fran-

cisco Martins Bastos/NUME; o Museu Ocea-

nográfico Professor Eliézer de Carvalho Rios; o 

Centro de Convívio Meninos do Mar/CCMAR; o 

Museu Antártico; o Eco-Museu da Ilha da Pólvo-

ra; o Museu Náutico e o Museu da Comunicação 

Rodolfo Martensen), gráfica, editora, hospital, 

sites e mídias sociais, jornal, revista, rádio e te-

levisão, 10 Casas de Estudantes Universitários, 

transporte interno, três restaurantes universitá-

rios e oito bibliotecas.

1 .  FURG – HISTÓRIA E  ESTRUTURA



6

2.  LOCALIZAÇÃO

A Universidade Federal do Rio Grande - FURG 

localiza-se no estado do Rio Grande do Sul (RS) 

e desenvolve suas atividades tanto no Campus 

Carreiros de Rio Grande, como também nos 

Campus de São Lourenço do Sul, Santa Vitória 

do Palmar e Santo Antônio da Patrulha. A FURG 

também atua na Educação a Distância (EaD), em 

Polos localizados em várias regiões do Estado do 

Rio Grande do Sul.

2. 1  ÁREA DE ABRANGÊNCI A
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O estado do Rio Grande do Sul situa-se em uma 

área de 282.062 km² e possui um fuso horário 

de -3 horas em relação a hora mundial GMT. Sua 

população é formada principalmente por des-

cendentes de ameríndios, africanos e europeus, 

constituindo cerca de 5,4% do número de habi-

 Rio Grande possui  uma população de 

207. 036 habitantes e está situada no extremo 

sul  do estado do Rio Grande do Sul , entre a La-

goa Mirim,  a Lagoa dos Patos (a maior laguna do 

Brasil)  e o Oceano Atlântico. Foi  fundada em 

1737 pelo brigadeiro José da Silva Pais,  e eleva-

da à condição de cidade em 27 de junho de 1835,  

ano em que o coronel  da guarda nacional  Bento 

Gonçalves iniciou a Revolução Farroupilha.  Ofi-

cialmente o estado foi colonizado pelos portu-

gueses onde Rio Grande é a cidade mais antiga 

que também deu nome ao Rio Grande do Sul.  A 

principal  emigração ocorrida no município foi 

por  portugueses provenientes da Póvoa de Var-

zim,  Aveiro,  zona da Bairrada e do arquipélago 

dos Açores, que influíram profundamente na 

cultura e na arquitetura da cidade. Outras etnias 

que também se estabeleceram na cidade foram 

os africanos, italianos,  alemães,  poloneses,  ára-

bes libaneses e,  em menor  número,  árabes pa-

lestinos,  ingleses,  espanhóis e japoneses.

tantes do país (aproximadamente 11 milhões de 

pessoas). É o estado mais ao sul do país, contan-

do com o quinto maior Produto Interno Bruto, a 

quinta maior população e o quinto maior índice 

de desenvolvimento humano (IDH).

2. 3 RIO GRANDE

2. 3. 1 HISTÓRIA

2. 2 RIO GRANDE DO SUL

Foto: Vivian Castro de Miranda. Arquivo pessoal
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2. 3. 2 CLIMA
 

O clima de Rio Grande é subtropical  ou

temperado, com forte influência oceâni-

ca e com invernos relativamente frios – com

mínimas de 11°C e verões quentes – com

máximas em torno de 27°C,  apresentando, 

portanto,  grande amplitude térmica.  Devido à 

intensa incidência de ventos na cidade,  a sensa-

ção térmica no inverno frequentemente chega 

abaixo de 0°C.  A variação climática é frequen-

te, e por vezes é possível vivenciar  aspectos 

das quatro estações em um único dia!  É tam-

bém importante estar preparado para os dias 

de chuva intensa, principalmente no inverno.

2.3.3 TURISMO, LAZER E CULTURA

A cidade como um todo é considerada um patrimônio histórico. Confira alguns deles:

Biblioteca Rio-Grandense: fundada em 15 de 
agosto de 1846, como Gabinete de Leitura, é uma 
grande atração cultural para a cidade, com quase 
500.000 obras, tornando-se uma das maiores no 
Brasil.

Igreja de Nossa Senhora do Carmo: construção 
em estilo neogótico.

Chafariz na Praça Tamandaré, maior praça do 
interior do estado do RS.

Catedral de São Pedro: o templo religioso mais 
antigo do Rio Grande do Sul, tombado em nível 
nacional pelo Instituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional.

Foto: Dienefer Piexak

Foto: Dienefer Piexak

Foto: Dienefer Piexak

Foto: Vivian Castro de Miranda. Arquivo pessoal Foto:  Diéssica Piexak
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Museu Oceanográfico Professor Eliezer de 
Carvalho Rios, da FURG: maior museu oceano-
gráfico da América Latina.

Praia do Cassino: popularmente conhecida como 
a maior praia do mundo, intitulada como tal in-
clusive na edição de 1994 do Guinness Book.

Dois shopping (Praça Rio Grande e Partage), 
com espaços ideais para compartilhar.

Prédio da Alfândega: um dos prédios mais boni-
tos do Rio Grande do Sul.

Molhes da Barra do Rio Grande: situados na 
Praia do Cassino, é a terceira maior obra de en-
genharia naval do planeta.

Praça Xavier Ferreira: uma das mais importan-
tes e centrais do município.

Fotos nesta página: Dienefer Piexak
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3. CAMPUS CARREIROS – FURG

Para maiores informações consulte: 
https://sistemas.furg.br/sistemas/paginaFURG/arquivos/menu/000000375.jpg

3.1 MAPA DO CAMPUS 

Imagem ilustrativa
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3.2 TRANSPORTE COLETIVO PARA ACESSO AO CAMPUS 
CARREIROS

LINHA FURG (NOIVA DO MAR)
Você pode conhecer os horários dos ônibus no site:

http://www.noivadomar.com.br/site/content/linhas_e_horarios/index.php?linha=17

 HORÁRIO MICRO-ÔNIBUS FURG:

*Nos horários 08h15 -12h00 -13h40 e 18h05, 

no retorno a RS 734 o micro apoio estenderá seu 

trajeto até o OCEANTEC.

**No horário das 20h20 o micro ônibus realiza-

rá 2 circulares sendo: saída RS 734, Pav 04, 06, 

01, EQA, Pav 04, 06, 01, EQA, PROGEP, CIDEC, 

BASE, RS 734.

Os horários na tabela indicam horários de sa-

ída da RS 734 (Rodovia Rio Grande-Cassino), 

com exceção dos indicados com saída do Pavi-

lhão 2. No retorno para a faixa, solicite ao mo-

torista para entrar na base, quando necessário.

Foto: Paulo Ricardo Rodrigues. Fonte: Guia Acadêmico/2018
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4. COMO ESTUDAR NA FURG

4.1 PÓS-GRADUAÇÃO

 Os estudantes internacionais interessados em realizar um período de mobilidade acadêmica 

de pós-graduação devem entrar em contato com a PROPESP pelo e-mail diposg.direcao@furg.br

A oferta de cursos está disponível no link www.propesp.furg.br – Cursos Mestrado e Doutorado.

4.2 REGIMENTO DA PÓS-GRADUAÇÃO

 O Regimento Geral dos Programas de Pós-Graduação (PPG) Stricto Sensu da FURG está na 

Deliberação Nº 054/2017 e poderá ser acessado no link: 

https://propesp.furg.br/images/arquivos_propesp/diposg/Delib-054-2017---COEPEA---Regimen-

to-Geral-dos-Progr-de-Ps-Graduao--Stricto-Sensu.pdf

 

 Importante destacar que cada PPG possui seu regimento específico que poderá ser acessado 

em site próprio.

4.3 CURSOS DE IDIOMAS PARA ESTRANGEIROS

 A FURG oferece curso de português para estudantes estrangeiros e, também, cursos presen-

ciais de inglês e francês pelo Instituto de Letras e Artes (ILA) e online vinculado ao Programa Idiomas 

sem Fronteiras.  

 Para maiores informações, acesse:  https://ila.furg.br/

Foto: Vivian Castro de Miranda. Arquivo pessoal
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4.4 SECRETARIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS (REINTER)

 A Secretaria de Relações Internacionais (Reinter), institucionalizada em dezembro de 2013 

como uma assessoria ao gabinete da reitoria, passou a operar em 2014, devido a necessidade de 

especificar e tratar dos assuntos internacionais relacionados a Universidade Federal do Rio Grande 

(FURG).  Logo, era necessário pensar em uma estrutura que mediasse as relações cooperativas no 

âmbito nacional e internacional. Conforme a sua especificação foi se fortalecendo, a Reinter passou 

a ser uma secretaria institucionalizando os processos internacionais e as demandas de mobilidade.

 A Secretaria atende aos interessados da graduação e pós-graduação em desenvolver os as-

pectos culturais e profissionais no âmbito nacional e internacional, estimulando o conhecimento 

dos problemas do mundo e incentivando o progresso intelectual de excelência. A internacionali-

zação visa a troca de conhecimentos e técnicas que agregam tanto aos alunos,  quanto ao corpo 

docente da instituição. Por meio da mobilidade, o estudante estabelece uma amplitude intelectual, 

social, cultural, científica e tecnológica, o que contribui no enfrentamento dos diferentes desafios 

da vida profissional.

ADMISSÃO INTERNACIONAL 
Atividades: 

• Inscrições e documentações - cartas de aceite;

• Registro acadêmico - matrícula; 

• Certificado de Notas - extensão de mobilidade 

na FURG; 

Contato: 

Nicole Feijó (reinter.mobilidade@furg.br)

ACOLHIMENTO 
Atividades: 

• Orientações sobre RNM e CPF; 

• Agendamento na Polícia Federal para emissão 

de RNE e renovação de visto; 

• Programa de moradia para o estudante inter-

nacional; 

• Programa de apadrinhamento; 

• Atividades culturais.

Contato: 

Newton Marube (internacional@furg.br)

+55 (53) 3233.6735

Para mais informações, acesse o website: 

http://reinter.furg.br/

REDES SOCIAIS 
Instagram: @reinterfurg 

Facebook: Secretaria de Relações Internacio-

nais - Reinter FURG 

Youtube: Reinter FURG

Reitora da FURG recebe estudantes internacio-
nais de programas de mobilidade para o segun-
do semestre de 2019.

Foto: Cristine Mirapalheta
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5. INFORMAÇÕES ÚTEIS ANTES DA PARTIDA

5.1 VISTO E DOCUMENTAÇÃO

 Para estudar no Brasil, é necessário um visto de estudante. Informe-se sobre o procedimen-

to de obtenção no Consulado do Brasil em seu país. Na maioria dos casos, são exigidos os seguintes 

documentos:

·         Passaporte com validade superior a 6 (seis) meses;

·         2 vias do formulário de pedido de visto;

·         2 fotografias recentes de frente e com fundo branco;

·         Atestado de bons antecedentes criminais expedido há menos de 3 meses pela autoridade local 

responsável;

·         Carta de aceitação da FURG;

·         Seguro de cobertura de assistência médico-hospitalar, válido para o Brasil, e de pagamento de 

repatriação para o país de origem, efetuados por empresa de seguro de âmbito nacional que cubra 

todo o período de duração da estadia;

·         Pagamento de taxa.

Outros documentos podem ser exigidos. Informe-se também sobre a obrigatoriedade de vacinas. 

Quando o estudante chegar ao Brasil, será ne-

cessário emitir certos documentos: Cadastro de 

Pessoa Física (CPF) e Registro Nacional de Es-

trangeiro (RNE) junto a Polícia Federal. É impor-

tante que o estudante esteja preparado finan-

ceiramente para pagar algumas taxas referentes 

a esses trâmites. Além de alguns documentos 

que são indispensáveis em viagens internacio-

nais (como o passaporte), recomendamos que 

o estudante traga consigo, algum documento 

em que conste o nome dos pais (pai e mãe, obri-

gatoriamente). Isso acontece porque a filiação 

é utilizada como critério de identificação para 

diferenciar duas pessoas com nomes iguais. As-

sim, quando o estudante realizar algum proce-

dimento legal (como o cartão de ônibus), será 

necessário anexar uma cópia desse documento. 

- Carteira de motorista, carteira de identida-

de civil ou militar, certidão de nascimento, 

dentre outros documentos que contenham o 

nome dos pais são aceitos (mesmo que o idio-

ma original não seja o português). O estudante 

também poderá utilizar a cópia do formulário 

de visto que recebe no Consulado Brasileiro.
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5.2 ACOMODAÇÕES

Embora a FURG não possua residência estudan-

til para estudantes estrangeiros, fornecerá alo-

jamento compartilhado, gratuito e temporário 

pelo período de 2 meses. Você poderá consul-

tar imóveis para aluguel em Rio Grande no link: 

http://www.procuraseimovel.com.br/servlet/

pp_filtro?pa=abertura&estado=RS&municipio=

rio+grande&def=1366

5.3 TUTOR INTERCULTURAL

A FURG conta com um programa de tutoria com 

estudantes da pós-graduação. Estes estudantes 

ajudam os estudantes estrangeiros nos trâmites 

necessários frente às demandas de adaptação 

na nossa cidade e na universidade. 

São também realizadas atividades vinculadas à 

Acolhida Cidadã e Seminários Interculturais.

Foto: Dienefer Piexak

Fotos: Gionara Tauchen

Foto: Diéssica Piexak
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6. INFORMAÇÕES ÚTEIS APÓS A CHEGADA

6.1 AEROPORTO

 A cidade de Rio Grande não está integra-

da a escala de voos internacionais. A cidade mais 

próxima a receber voos internacionais é Porto 

Alegre, capital do Rio Grande do Sul. A cidade de 

Rio Grande, onde está localizada a FURG, está 

localizada a 350 Km de Porto Alegre. A partir de 

Porto Alegre o restante do percurso pode ser re-

alizado por meio rodoviário ou aéreo até Pelotas 

(cidade vizinha a Rio Grande).

Por meio rodoviário: Saindo do aeroporto de 

Porto Alegre deve-se tomar um táxi ou o metro 

até a rodoviária de Porto Alegre. Na rodoviária 

compra-se a passagem de ônibus para Rio Gran-

de. Normalmente tem-se ônibus em intervalos 

de 1 ou 2 horas até as 22:00h e depois reinicia as 

02:00h. COLOCAR O LINK DA VEPPO

Por via aérea: Até Pelotas(cidade vizinha a Rio 

Grande 50 Km de distância) - A companhia Azul 

opera voos até Pelotas. http://www.voeazul.com.

br/ Chegando em Pelotas, deve-se ir a Rodoviá-

ria e fazer o restante do percurso de ônibus.

6.2 PROCESSO DE MATRÍCULA

- Cópia do histórico escolar do curso superior;

- Cópia do diploma de curso superior; 

Fotos 3x4 (com fundo branco);

- Cópia da carteira de identidade ou documento 

equivalente para candidato estrangeiro (docu-

mento de identificação emitido pelo seu pais);

- 2 cópias do passaporte; 

- Cópia da certidão de nascimento ou casamento;

- Cópia do seguro de saúde internacional com co-

bertura médica, hospitalar e ambulatorial válido 

em todo território brasileiro e que inclua servi-

ço de repatriação funerária. Enviar cópia deste 

documento por e-mail (diposg.direcao@furg.br) 

antes do deslocamento para o Brasil.

6.3 REGISTRO NACIONAL DE ESTRANGEIRO

 A Polícia Federal está localizada em Rio 

Grande na rua General Osório, 512 – Centro. É 

obrigatório que você se registre no prazo de 30 

dias de sua chegada no Brasil. Para fazê-lo, ca-

dastre-se no site www.dpf.gov.bre entre no menu 

GRU>ESTRANGEIROS/MIGRAÇÃO> Pessoas e 

entidades estrangeiras>.

1. Preencha uma guia de recolhimento da união 

para fazer uma carteira de estrangeiro e uma 

outra para o pedido de autorização de residên-

cia (exceto para alunos originários de países lu-

sófonos).

2. Agende um horário.

3. Gere e pague as duas faturas: clique no link 

“Gerar GRU” forneça os dados requesitados e 

seu endereço em Rio Grande. O campo “Unidade 

arrecadadora” deve ser preenchido com “Supe-

rintendência Regional do Estado do Rio Grande 

do Sul”. Os códigos da receita são, 140066 (pe-

dido de autorização de residência – aproxima-

damente R$ 168,13) e 140120 (Carteira de Es-

trangeiro 1 ª via - aproximadamente R$ 204,77). 

Ambas as faturas podem ser pagas em qualquer 

banco.
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6.4 CPF – CADASTRO DE PESSOA FÍSICA

 O Cadastro da Pessoa Física (CPF) é uma 

espécie de número social, necessário no Brasil 

em diversas situações como: movimentações 

financeiras (para abrir uma conta de banco), 

6.5 CONTA BANCÁRIA

Banco do Brasil - Conta Universitária:  conta 

individual, movimentada por cheque e/ou por 

cartão múltiplo. Pode ter limite de crédito, caso 

não exista restrição cadastral. Destinada a uni-

versitários com idade entre 16 a 30 anos, estu-

dante de graduação, pós-graduação, mestrado, 

doutorado, em Instituições de Ensino Superior 

(IES) estabelecidas no País. 

 Estrangeiros podem abrir conta no Banco 

do Brasil, desde que sejam residentes no país.

Os documentos necessários para abertura de 

conta são:

Documentos de identificação:

- CPF; comprovante de renda (fornecido pela 

PROPESP); comprovante de residência (forneci-

do pela PROPESP); carteira nacional de estran-

geiro.

aquisição de bens (compra de telefone celular) e 

registro em serviços públicos e privados,(como o 

cartão de ônibus).

 Para fazer o CPF, o estudante deve ir a 

qualquer Banco do Brasil ou agência dos Cor-

reios, responder aos dados requisitados pelo 

atendente e, em seguida, pagar uma taxa de 

aproximadamente R$7,00. Depois o estudante 

deve se dirigir à Receita Federal (localizada na 

Rua Marechal Floriano Peixoto, 300, Centro, te-

lefone: (53) 3234.4400), portando:

· O comprovante de pagamento da taxa do CPF;

· Passaporte;

· Comprovante de residência do Brasil (uma con-

ta de telefone, luz ou cartão de crédito) emitido 

há menos de 90 dias. Se no comprovante consta 

o nome de outra pessoa, o estudante deve apre-

sentar uma declaração assinada por essa pessoa, 

certificando que o aluno reside no endereço de-

terminado;

· Protocolo da Polícia Federal;

· Documento em que apareça o nome dos pais.

Foto: Dienefer Piexak
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6.6 CARTÃO NOIVA DO MAR

 A Bilhetagem Eletrônica consiste no pa-

gamento do valor das passagens de forma ele-

trônica através do Cartão Mais Rio Grande 

(SmartCard). Atualmente, são oito Cartões da fa-

mília Mais Rio Grande, e esses foram criados com 

objetivo de facilitar a vida dos usuários e dos 

clientes no transporte coletivo rio-grandino. 

 Com esse sistema o usuário ou cliente do 

transporte poderá realizar a integração, utilizan-

do duas linhas, em um mesmo sentido, pagando 

apenas uma tarifa de ônibus. Para o benefício da 

integração é necessário portar um dos oito Car-

tões Mais Rio Grande. 

· Cartão Mais Escolar - Cartão concedido aos es-

tudantes regularmente em instituições do muni-

cípio. O direito ao desconto de 50% no pagamen-

to da tarifa nas linhas municipais fica garantido e 

as viagens, mais seguras e cômodas.

· Para a confecção e recarga do Cartão Mais Rio 

Grande, o usuário do transporte coletivo deve di-

rigir-se à Central de Atendimento Mais Rio Gran-

de, na Rua Marechal Floriano Peixoto, 521. O ho-

rário de atendimento é de segunda a sexta-feira, 

das 8h30 às 18h.

· Também é possível realizar a recarga de crédi-

tos do cartão no Posto de Atendimento Mais Rio 

Grande da Praça Tamandaré (Rua Luiz Loréa, s/

n), de segunda a sexta-feira das 11h às 14h e das 

16h às 20h e sábado das 11h às 17h.

· Outro ponto de recarga do cartão encontra-se 

no Bar do Japa, localizado no Centro de Convi-

vência da FURG, atendendo de segunda a sexta-

feira, das 7h às 11h30, 13h às 18h45 e 19:45 às 

21:30.
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7. DIA A DIA NA FURG

7.1 RESTAURANTES UNIVERSITÁRIOS

 A FURG possui três restaurantes univer-

sitários, que servem café da manhã, almoço e jan-

tar. No Campus Carreiros se localizam dois res-

taurantes: o RU I (próximo ao Centro Esportivo), 

e o RU II (próximo ao Centro de Convivência). O 

terceiro RU, localizado no Centro de Convívio 

Meninos do Mar próximo ao Campus Saúde. O 

processo de trabalho realizado nestes é super-

visionado por nutricionistas da Pró-Reitoria de 

Assuntos Estudantis, a fim de garantir a qualida-

de e a segurança alimentar dos usuários. Desde 

2015 o acesso dos estudantes a este benefício 

acontece por meio de identificação biométrica.  

Para tal, é 
necessário que 
cada estudan-
te cadastre 
suas digitais 
no sistema da 
CAATE/DAE, 
na PRAE. Maio-

res informações: (53) 3237.3034/ 3293.5403/ 
3293.5448.
- Cadastro biométrico: Coordenação de Ali-
mentação, Alojamento e Transporte, no prédio 
das Pró–Reitorias.
Site:https://prae.furg.br/index.php/diretoria-
de-assist%C3%AAncia-estudantil/ru.html

7.2 BIBLIOTECAS

 O Sistema de Bibliotecas (SiB) coloca à 

disposição da comunidade acadêmica, um acer-

vo de mais de 220 mil materiais, dentre livros im-

pressos, livros eletrônicos (E-books), CDs,DVDs, 

periódicos, trabalhos acadêmicos, normas, en-

tre outros, distribuídos nas oito bibliotecas que 

compõem o SiB, no campus Rio Grande e tam-

bém nos campus de São Lourenço do Sul, Santa 

Vitória do Palmar e Santo Antônio da Patrulha. 

Além de disponibilizar espaço propício para es-

tudos, com internet sem fio e computadores dis-

poníveis para consulta, o SiB dispõe de diversos 

serviços para seus usuários, tais como emprés-

timo domiciliar, treinamentos, visitas guiadas, 

serviço de referência- orientação para utilização 

dos acervos e sua base de dados bibliográfica 

ARGO –http://www.argo.furg.br/, entre outros.

Para maiores informações, acesse os meios de 
comunicação do SiB:
- Site: http://www.biblioteca.furg.br
- Facebook: https://www.facebook.com/SI-
BFURG

- Secretaria do SiB: (53) 3233.6675
Localização, horário de atendimento e contatos 
das Bibliotecas do SiB:
Biblioteca Central Prof. Hugo Dantas da Silveira 
- Localização: Campus Carreiros
- Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, 
das 8h às 22h
- Contatos: (53) 3233-6697 / sib.bibliotecacen-
tral@furg.br

Biblioteca Setorial de Pós-Graduação em Edu-
cação Ambiental - Sala Verde “Judith Cortesão”
- Localização: Campus Carreiros - Centro de 
Convivência
- Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, 
das 8h às 12:30h e das 13:30h às 17h
- Contatos: (53) 3233.6804 / sib.salaverde@
furg.br

Foto: Dienefer Piexak

Foto: Vivian Castro de Miranda. Arquivo pessoal
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7.3 ATIVIDADES ESPORTIVAS

 Localizado no Campus Carreiros, próxi-

mo ao lago e ao novo Ginásio Poliesportivo em 

fase final de construção, é um espaço de ativi-

dades do curso de Educação Física destinado à 

realização de atividades esportivas e lazer. In-

forme-se sobre os horários e modalidades es-

portivas. Telefone para maiores informações: 

(53) 3233.6911.

8. INFORMAÇÕES ÚTEIS
 Endereços eletrônicos com informações sobre a Furg e a Cidade do Rio Grande, além dos 

principais telefones da Furg (código de área desta região é 53):

FURG – www.furg.br

PRAE – www.prae.furg.br 
(53) 3293.5084

PROGRAD – www.prograd.furg.br
(53) 3233.6772

PROPESP – www.propesp.furg.br
(53) 3233.6736

PROEXC – www.proexc.furg.br
(53) 3233.6931

PROGEP – www.progep.furg.br 
    (53) 3293.5320

PROINFRA - proinfra.secretaria@furg.br 
(53) 3293.5480

PROPLAD - proplad.secretaria@furg.br 
         (53) 3233.6810

Secretaria Geral dos Conselhos
www.conselhos.furg.br 

           (53) 3233.6723

Centrais telefônicas:

Campus Carreiros
(53) 3233.6500 ou (53) 3293.5000
Campus Saúde:
(53) 3233.8800
Campus São Lourenço do Sul
(53) 3251.3933
Campus Santa Vitória do Palmar
(53) 2363.8275
Campus Santo Antônio da Patrulha
(51) 3662.7817
CAIC Escola
(53) 3233.6657
CAIC Saúde
(53) 3233.6607
Centro Esportivo
(53) 3233.6549

EDGRAF – Editora e Gráfica
(53) 3232.3958
Estação Meteorológica 
(53) 3230.1422
FURG FM
(53) 3232.8968
FURG TV – Coordenação
(53) 3233.8610
Museu Oceanográfico
(53) 3232.9107
NUDESE – Núcleo de Desenvolvimento Social e 
Econômico
(53) 3233.8620

NUME – Núcleo de Memória

(53) 3233.8675
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Unidade Básica de Saúde 

da Família – CAIC (Posto 

referência para os morado-

res das casas do estudante 

universitário internas ao 

Campus Carreiros e da rua 

Padre Nilo Gollo, 145). Todos os usuários são 

cadastrados pelos seus agentes de saúde e têm 

registros na unidade.

Telefones úteis

Aeroporto
(53) 3230.1316

Estação Rodoviária
(53) 3232.8444

Correios 
(53) 3232.8287

Unimed 
(53) 3231.0333

Uniodonto
(53) 3231.9585

9. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 

ALGUNS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE – RIO GRANDE

Endereço: Avenida Itália, km 8. 

Interior do Campus Carreiros, 

junto ao CAIC. Telefone: (53) 

3233. 6607

Hospital Universitário Dr. 

Miguel Riet Corrêa Jr.

Endereço: Rua Visconde de Paranaguá, 102. 

Centro. Telefone: (53) 3233.8800.

Observe que o campo “município de nascimen-

to” deve ser preenchido com “Rio Grande”.É um dos maiores sistemas públicos de saúde do 

mundo, garantindo acesso integral, universal e 

gratuito para toda população. Para fazer o car-

tão SUS e ser atendido na Unidade Básica de Saú-

de mais próxima de sua residêcia, basta ter   um 

número de CPF e fazer o pré-cadastro no site 

‘Portal do Cidadão’: htps://portaldocidadao.sau-

de.gov.br/portalcidadao/areaCadastro.htm
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