Dicas de Viagem
Nos últimos anos, a maioria dos países no mundo tem adotado medidas mais rígidas
no controle de entrada e circulação de estrangeiros nos seus territórios. Por isso,
quando você for viajar para algum país, para turismo, estudo ou trabalho, cuidados
redobrados devem ser tomados antes da sua partida. Seguem algumas
recomendações:
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Cada país utiliza diferentes critérios e exigências para a entrada e permanência
de estrangeiros. Certifique-se junto à Embaixada ou Consulado do país para
onde forem viajar quais são esses requisitos, dependendo do objetivo da sua
viagem;
Não viaje com visto de turista, caso seu objetivo seja estudar ou trabalhar no
país de destino. Você poderá ser preso e deportado;
Alguns países não exigem visto para turistas brasileiros. Essa dispensa não
serve para quem for estudar ou trabalhar;
Estar de posse de visto de entrada ou estar dispensado do visto não dá direito à
entrada automática naquele país. A decisão final sobre sua entrada somente é
dada no ponto de entrada pela autoridade de imigração. É decisão soberana de
todo país aceitar ou não a entrada de cada estrangeiro no seu território. A
desconfiança sobre os reais motivos da ida ao país é motivo suficiente para não
permitir a entrada do estrangeiro. Adote sempre tom respeitoso e evite cair em
contradições nos contatos que porventura mantenha com as autoridades
estrangeiras;
Da mesma forma, as Embaixadas e Consulados estrangeiros no Brasil não são
obrigados a conceder os vistos solicitados. A recusa em conceder um visto não
necessita ser justificada ao requerente;
Desconfie de intermediários que prometem levar você a algum país sem os
documentos exigidos. Trata-se de imigração ilegal e você poderá acabar preso
naquele país;
O tempo que você poderá ficar no país de destino será determinado pela
autoridade de imigração no ponto de entrada. Verifique bem qual foi o prazo
autorizado no seu caso;
Leve consigo os endereços e telefones das Embaixadas e Consulados brasileiros
no seu país de destino. Em caso de dificuldade, não hesite em contatá-los;
Caso venha a ser detido por alguma autoridade estrangeira, você tem o direito
de pedir para telefonar para sua Embaixada ou Consulado. Faça uso desse
direito;
Todos os países adotam penalidades extremamente rigorosas de punição ao
tráfico de drogas, sendo que alguns países aplicam mesmo a pena de morte a
casos dessa natureza, independentemente do alegado desconhecimento
quanto à legislação local;
Não viaje para regiões conflagradas ou conturbadas. Na dúvida, consulte antes
a Divisão de Assistência Consular do Ministério das Relações Exteriores em
Brasília, telefones (61) 34118802/8805/8807.

» Acordo Sobre Documentos de Viagem dos Estados Partes do Mercosul e Estados
Associados
» Conselhos Para Quem Viaja à Europa
Itens Importantes
É importante organizar com antecedência todos os detalhes na preparação de sua
viagem, desta forma, podes evitar o esquecimento de algum detalhe. Com o objetivo
de auxiliar, sugerimos que faça uma lista de verificação e preste atenção nas
informações a seguir:
» País de Destino
Antes de viajar, procure ler tudo o que puder sobre o país de destino escolhido.
Informações sobre a cultura, clima, saúde, mapas, moedas, hora local e a universidade
onde vai estudar facilitarão o seu planejamento e adaptação.
Deixe com seus familiares informações detalhadas sobre seu roteiro e destino, para
facilitar o contato em caso de emergência ou necessidade.
» Documentos
Verifique o prazo de validade do passaporte e dos vistos.
Ao receber passagens, confira os dados e serviços solicitados.
Leve sempre uma cópia de seu passaporte.
Leve carteira de motorista internacional: mesmo que não pretenda alugar carro, você
pode precisar dela.
» Vacina
Alguns países exigem vacina contra febre amarela. Verifique essa e outras possíveis
exigências junto à representação diplomática do país estrangeiro no Brasil. – A
Agência Nacional de Saúde – ANVISA também poderá lhe auxiliar. Informações no site:
www.anvisa.gov.br
A vacina deve ser ministrada com, no mínimo, dez dias de antecedência do embarque.
» Bagagem
Identifique a sua bagagem, tanto na parte interna quanto externa. A identificação deve
conter no mínimo o nome, endereço (com cidade e país) e telefone.
Leve apenas o essencial.

Lembre-se de levar em sua bagagem de mão uma ou duas mudas de roupas, para o
caso de sua bagagem ser extraviada. Assim, você terá pelo menos como se virar sem
ter que comprar roupas novas enquanto sua mala não chega.
Confira a voltagem do país e leve adaptador de aparelhos elétricos.
Cuidado para não levar mais bagagem que o permitido - você paga uma fortuna por
cada quilo excedente! Nos voos nacionais, o adulto pode levar até 20 kg.
Nos internacionais, depende do destino (consulte seu agente de viagem), sendo que
na maioria dos casos é permitido levar duas malas de 32 kg cada por pessoa.
» Aeroporto
Reconfirme o voo de ida ou volta pelo menos 24 horas antes.
Chegue ao aeroporto no mínimo duas (2) horas antes do embarque.
Se você estiver levando equipamentos eletrônicos importados para o exterior é
necessário registrá-los na Receita Federal (www.receita.fazenda.gov.br), no próprio
aeroporto. Isso vale para máquinas fotográficas, lentes, filmadoras, computadores etc.
Não é necessário declarar celular, já que ele sai do Brasil habilitado. Porém, ao adquirir
um aparelho celular no exterior, não se esqueça de registrá-lo na alfândega brasileira
na sua chegada. Caso contrário, não poderá habilitá-lo no Brasil.
Nunca deixe sua bagagem desacompanhada.
No aeroporto, não aceite pedidos para levar encomendas.
Responda com seriedade às perguntas da Polícia Federal e da imigração.
» Dinheiro
Evite carregar notas de valores altos.
Leve um ou mais cartões de crédito internacionais.
Traveller's checks são seguros e bem aceitos, mas para trocar é necessária a
apresentação do passaporte ou cópia.
Nunca transporte todo o dinheiro num só lugar.
Troque pequenas quantias no aeroporto para despesas de táxi, gorjetas e só depois
procure taxas de câmbio melhores.
» Pacotes de viagem
Confira nos vouchers os dados e serviços solicitados.

Se um serviço incluso no pacote não acontecer, tome as providências necessárias mas
peça recibo para reembolso.
Leia com atenção as condições gerais do pacote.
» Saúde
Leve os medicamentos que você está acostumado a usar, já que é difícil comprar
remédios sem receita médica no exterior.
Leve na mala remédios básico contra dor de cabeça, febre, cólicas, gripe, etc.
Caso esteja fazendo algum tratamento médico ou tomando alguma medicação,
sugerimos que providencie a tradução da receita médica (tradutor juramentado) para
a Língua Inglesa e também o idioma do país de destino.
» Hotéis
Lembre-se que o horário de entrada (check-in) costuma ser às 14h ou 16h e o de saída
(check-out) às 12h.
Se fizer ligação do quarto será cobrada uma taxa.
As taxas do canal de televisão pago (pay channel) costumam ser caras.
Guarde dinheiro e objetos de valor no cofre do hotel.
» Carros
Verifique marca e modelo antes de reservar.
Faça sempre um seguro.
Deixe para abastecer fora da locadora, pois a gasolina é mais barata.
Respeite as leis de trânsito e os limites de velocidade no exterior, pois as multas são
caras.
» Passeios
Verifique a segurança geral do lugar que quer conhecer.
Confira os horários dos costumes locais (shoppings, restaurantes, etc.)
Qualquer problema ou dúvida peça ajuda a um policial.
Guarde os recibos das compras e não se esqueça de que as taxas (impostos) não estão
no valor da etiqueta.

Quando sair, leve sempre o telefone e endereço do hotel.
» Manual de Viagem
Associação de Brasileiros Estudantes de Pós-graduação e Pesquisadores no Reino
Unido. Acesse aqui.
Dicas de Estadia
APART HOTEL UNIVERSITÁRIO
Dirce Tonini – (51) 3478-4700
Av. Farroupilha, 8.536
dirce@aparthoteluniversitario.com
(Recebe estrangeiros de outras faculdades e possui funcionários qualificados)
CANOAS PARQUE HOTEL
Alexandre Albernas – (51) 3052-2400
Avenida Getúlio Vargas, 7421
reservas@canoasparquehotel.com.br
VILLE HOUSE
Simone de Souza – (51) 3478-5285
Rua Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, 1105
reservas@hotelvillehouse.com.br
CANOAS RESIDENCE
Lissandro Thadeu – (51) 8158-2090
Rua Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, 500
lissandrothadeu@hotmail.com
APART HOTEL ACÁCIAS
Marisa - 3477 1432
Rua das Acácias 59
aparthotel.acacias@terra.com.br
RESIDENCIAL LONDRES
Cristina Alberton – (51) 9179-5341 / 3478-4126
Rua Ramiro Barcelos, 75
cristinaalberton@terra.com.br
RESIDENCIAL CONCÓRDIA
Edson Gularte – (51) 9983-2048
Rua Chile, 822
epgularte@hotmail.com
RESIDENCIAL TÍBOLA
Elisandra – (51) 3477-5457

Av. Farroupilha, 8366
locacao@br-imoveis.com.br

