
 
  
Olá! 
 
A REI Curitiba pode auxiliar você durante seu intercâmbio em Curitiba. Estaremos aqui para responder suas 
questões sobre hospedagem, transporte e também para ajudá-lo a se adaptar a nossa cidade. Entre outras 
coisas, organizaremos eventos para que você se integre com os outros estudantes brasileiros e 
intercambistas.  
Para que sua chegada e estadia possam ser mais fáceis, estamos enviando uma série de perguntas e 
respostas que estudantes normalmente fazem quando chegam aqui. Leia atentamente, mas caso tenha 
mais dúvidas é só perguntar. Aguarde mais informações e prepare-se para um período inesquecível na sua 
vida!  
 
Preciso sempre carregar minha documentação? 
Sim! Sempre tenha com você algum documento de identificação com foto. Aconselhamos ter em mãos a 
carteira de estrangeiro ou uma cópia do passaporte.  
 
Onde morar? 
Região Central  
Morar no centro da cidade é a melhor alternativa para estudantes. Grande parte das atividades culturais 
que acontecem em Curitiba se concentra no centro da cidade. Além disso, você pode ir para qualquer 
campus das universidades de ônibus. A UFPR, por exemplo, tem ônibus de graça para qualquer campus.  
Bairros Próximos ao centro  
Uma opção é morar em bairros próximos ao centro. Assim o deslocamento pode ser feito rapidamente de 
ônibus ou de bicicleta. Indicamos os seguintes bairros: São Francisco, Alto da XV, Centro Cívico, Batel, 
Bigorrilho, Jardim Botânico, Água Verde, Jardim Botânico, Cabral, Juvevê, Ahú, Cristo Rei, Rebouças, Jardim 
das Américas, Alto da Glória, Champagnat e Mercês.  
 
É fácil conseguir um apartamento?  
Depende muito. Existe bastante burocracia para alugar um imóvel, por isso é difícil alugar sozinho. A 
maioria dos apartamentos não é mobiliada, então o melhor é alugar um quarto. Tem gente que consegue 
logo que chega, tem gente que demora mais de 1 mês para conseguir. Tem que procurar bastante e ter 
sorte. Nós faremos o máximo possível para facilitar esse processo com o nosso grupo de moradia no 
Facebook: REI Curitiba - Moradia/Housing  
 
Quanto pagar?  
Os preços variam muito, dependendo do bairro e da sorte. A maioria dos estudantes paga entre 500 e 850 
Reais (cerca de 150 a 300 Euros / 150 a 300 Dólares) por um quarto, incluindo as contas básicas de 
condomínio, luz e água. Há mais opções se você estiver disposto a pagar um pouco mais. Pode ser que 
você encontre uma opção mais barata, mas em média os preços são esses.  
 
Onde procurar?  
Se você já está em Curitiba, pode procurar nos anúncios pregados nas paredes da própria na Universidade. 
Há também alguns sites onde você pode buscar apartamento ou quarto. Mas recomendamos que você 
deixe para fechar o contrato e fazer qualquer pagamento apenas depois de conhecer o dono e o local. 
 
Onde ficarei quando chegar?  
Nós recomendamos que você fique num dos albergues (hostel) de Curitiba. Recomendamos também que 
você reserve com o máximo de antecedência, pois são poucos albergues e às vezes fica difícil encontrar 
hospedagem. Os albergues são:  
- Knock Knock Hostel - Fácil acesso ao centro da cidade, você pode ir a pé. Lugar muito limpo e organizado 
com funcionários atenciosos. Preço justo.  



- Eco Hostel  
- Hostel Roma  
- Curitiba Hostel – Fica no centro da cidade, facilitando a ida para qualquer universidade. Possuem suítes.  
- Motter Home  
- Expresso Curitiba Hostel e Coffee Bar - Ao lado da UFPR, Campus Reitoria.  
 
Transporte: Como me locomover em Curitiba?  
Em Curitiba não existe metrô. O meio de transporte público mais usado na cidade é o ônibus. A passagem 
custa R$ 3,70 de segunda a sábado, e R$ 2,50 aos domingos. Em algumas estações tubo e em todos os 
terminais de ônibus da cidade se pode mudar de ônibus sem pagar mais uma tarifa. Os táxis são um pouco 
caros e é preciso tomar cuidado, eles às vezes tentam fazer os estrangeiros pagarem mais. Uma boa dica é 
baixar um app no seu celular para chamar o seu taxi com segurança onde você estiver. Nós sugerimos que 
use o 99 Taxis, que é o mais comum aqui.  
Para descobrir como chegar de um lugar ao outro de ônibus procure a rota de ônibus no Google ou 
pergunte para alguém.  
Uma bicicleta pode ser de grande ajuda, por isso a REI Curitiba aluga bicicletas aos intercambistas. Você 
pode ter uma bike por todo o período de seu intercâmbio aqui por um preço super barato. Mande um e-
mail para intercambioreicuritiba@gmail.com para mais informações.  
Você pode fazer um cartão transporte, mesmo assim cada passagem sai por R$3,70. Outra vantagem é que 
alguns ônibus circulam apenas com pagamento feito com cartão, ou seja, não aceitam pagamento em 
dinheiro. Veja os locais em que poderá fazer seu cartão e lembre-se de levar: documento original com foto, 
CPF e comprovante de endereço (pode ser uma conta de telefone, água ou luz da sua casa aqui em 
Curitiba).  
 
Onde posso fazer um curso de português para estrangeiros?  
Você pode fazer um curso no Celin - Centro de Línguas e Interculturalidade. Você poderá fazer um teste de 
nivelamento, caso já tenha estudado português. O curso não é obrigatório, mas é recomendado. Para 
saber mais informações sobre o curso, escreva para: acordoseconvenios_celin@ufpr.br  
 
Como me registrar no Brasil e conseguir a carteira de estrangeiro?  
Para estar registrado no Brasil, você precisa fazer todo o procedimento de registro na Polícia Federal logo 
após sua chegada. Caso não o faça em até 30 dias depois da sua entrada no Brasil, você precisará pagar 
uma multa diária. A sede da Polícia Federal em Curitiba fica no bairro Santa Cândida. Para chegar até lá de 
ônibus, é só pegar uma das seguintes linhas de ônibus:  
- Biarticulado Santa Cândida – Capão Raso, sentido Santa Cândida, na Estação Central, atrás do prédio 
histórico da UFPR na Praça Santos Andrade;  
- ou Ligeirinho Santa Cândida – Pinheirinho, sentido Santa Cândida na praça do Círculo Militar.  
Seja qual for a linha que você escolher, desembarque no terminal Santa Cândida. Para ir do terminal até a 
Polícia Federal é só atravessar a Avenida Paraná e pegar a Rua Joao Gbur caminhando pelo lado direito da 
rua. A primeira transversal à direita é a Rua Professora Sandália Manzon, entre nessa rua. A Polícia Federal 
fica na segunda quadra, é um prédio grande em cima do morro.  
A sede da Polícia Federal em Curitiba fica neste endereço: Rua Professora Sandália Manzon, 210  
Aqui vão os passos para fazer o registro:  
Acesse o site da Polícia Federal em www.dpf.gov.br. Na coluna de links à esquerda, acesse Estrangeiro→ 
Requerer registro e emissão/renovação de cédula de identidade de estrangeiro. No link do item 1, você 
preencherá o formulário para solicitação de registro.  
Após o preenchimento e impressão do formulário eletrônico, acesse o link do item 2, para gerar a GRU No 
campo “Unidade arrecadora”, escolha na lista: Superintendência Regional do Paraná. No campo “Código 
da Receita STN” escreva 140120 e clique em “Gerar via”. ATENÇÃO: Fique atento à data de vencimento, 
não deixe passar! Imprimir e levar esse documento a um banco e pagar em dinheiro. Eles ficam com uma 
parte do documento pago e te devolvem a outra, com um carimbo.  
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Em seguida, você deverá comparecer imediatamente a Unidade do Departamento de Polícia Federal mais 
próxima de sua residência com todos os documentos exigidos:  
- Passaporte original e cópias das páginas que já foram usadas;  
- Pedido de visto original e cópia (legível e sem rasuras);  
- 2 fotos 3x4 (coloridas, com fundo branco, sem adornos, sem cabelo na face ou brincos grandes, por 
exemplo);  
- Comprovante de residência (pode ser uma conta de água, luz ou telefone no seu nome ou uma 
declaração assinada por terceiro, a ARI pode fazer uma declaração assim para você);  
- Comprovante de pagamento da GRU.  
 
Como conseguir descontos de estudante?  
As universidades dão carteira de estudante para os alunos de intercâmbio. Isso é importantíssimo, pois 
com esta carteirinha você pagará meia-entrada (50%) em diversos locais, como cinemas, shows, teatro, 
etc. Infelizmente não há desconto nem cartão para estudante no transporte público.  
 
O que é CPF? Preciso fazer? Como faço?  
É o Cadastro de Pessoa Física, que permite que se faça diversas operações, principalmente financeiras, 
como abertura de conta em banco, compra de passagens aéreas, ativação de uma conta de telefone 
celular, entre outras. Para isso, vá diretamente à Receita Federal. O CPF custa R$ 5,70.  
 
É possível abrir uma conta bancária no Brasil?  
Sim, em qualquer banco. Diga que você quer abrir uma Conta Universitária, pois o valor das taxas é mais 
baixo. Os documentos necessários para abrir uma conta universitária são:  
- CPF  
- RNE (registro de estrangeiro, não necessário para todos)  
- Passaporte  
- Comprovante de matrícula ou carteirinha  
- Comprovante de residência (em seu nome ou com uma declaração do proprietário de que você está 
residindo com ele)  
 
Como faço para ter um número de celular no Brasil?  
Primeiramente você deve escolher a operadora de telefone que vai usar. A maioria das pessoas usam Tim, 
o que fará com que suas ligações para a mesma operadora sejam mais baratas, mas seu serviço é ruim. A 
Vivo tem um serviço melhor e o melhor preço dentre as demais operadoras. Para ativar seu telefone basta 
comprar o chip da operadora (mais ou menos R$10) e registrá-lo com seu CPF. A maioria dos celulares 
trazidos pelos intercambistas funciona normalmente com um chip brasileiro. Os celulares mais modernos 
funcionam nas frequências 850, 900, 1800 e 1900 MHz e devem funcionar aqui. Se o seu celular não 
funcionar aqui, ele pode facilmente ser desbloqueado para que funcione.  
 
Eu posso dirigir no Brasil com a carteira de motorista do meu país?  
Sim, mas apenas durante um período máximo de 180 dias a partir da data de sua entrada no Brasil. E isso 
só se o seu país de origem fizer parte do Acordo de Viena, e se a sua carteira de habilitação de lá estiver 
dentro do prazo de validade. Você precisa é claro também estar sempre com o seu passaporte em mãos.  
Confira aqui se o seu país faz parte do Acordo de Viena:  
http://www.denatran.gov.br/informativos/20070611_permissao_internacional.htm  
É recomendado imprimir a resolução do Conselho Nacional de Trânsito que indica esta autorização, para 
garantir que não haverá nenhum problema:  
http://www.denatran.gov.br/download/Resolucoes/RESOLUCAO_CONTRAN_360_10.pdf  
 
REI Curitiba – Rede de Estudantes de Intercâmbio  
intercambioreicuritiba@gmail.com 


