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 Seja bem-vindo à Universidade Federal de Goiás (UFG), 
uma instituição federal de ensino e pesquisa de nível superior, 
que constitui um espaço de excelência acadêmica, oferecendo 
cursos de graduação e pós-graduação em todas as áreas do 
conhecimento, além de atividades de pesquisa e extensão.  
 
 Para saber um pouco mais a respeito da UFG, da cidade 
de Goiânia e do Estado de Goiás, recomendamos que você 
leia o nosso Guia do Estudante Estrangeiro: www.cai.ufg.br/
pages/17289. Além disso, acesse os seguintes links:
 
 •  Regional Goiânia: www.ufg.br (Os mapas dos Câmpus 
da regional Goiânia podem ser acessados por meio dos links:
  - Câmpus Colemar Natal e Silva: www.ufg.br/
pages/63492-campus-colemar-natal-e-silva 
  - Câmpus Samambaia: www.ufg.br/pages/63493-
campus-samambaia)
 
 • Regional Jataí: www.jatai.ufg.br (mapas disponíveis 
nos links: 
  - Unidade Cidade Universitária: www.jatai.ufg.
br/uploads/162/original_mapa_cidadeUniversitaria_2013.
pdf?1376883028
  - Unidade Riachuelo: www.jatai.ufg.br/
uploads/162/original_Mapa_Riachuelo.pdf?1351470439)
 
 •  Regional Catalão: www.catalao.ufg.br
  
 •  Regional Goiás: www.goias.ufg.br
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Visto para Estudante

Seguro de Saúde Internacional

 Para participar do Programa de Mobilidade Acadêmica 
Internacional ou de qualquer outra atividade oferecida pela 
UFG, é necessário que o estudante estrangeiro obtenha o visto 
adequado no seu passaporte, válido durante todo o período 
de permanência no Brasil. O visto deverá ser obtido na divisão 
consular da Embaixada do Brasil ou no Consulado Brasileiro 
no país de origem do estudante, antes de sua saída do país. 
Recomendamos que a solicitação seja feita com antecedência, 
uma vez que a tramitação completa dos documentos, até a 
concessão do visto adequado, poderá levar algum tempo. 
 Sem o visto adequado, o estudante não poderá regularizar 
sua matrícula na UFG e, consequentemente, não poderá 
desenvolver qualquer atividade, seja de ensino, pesquisa ou 
extensão. Esclarecemos que, com o visto de turista, o estudante 
não poderá realizar nenhuma atividade na UFG. 
 Se houver necessidade de renovação do visto, o 
estudante terá que se apresentar ao Departamento de 
Polícia Federal, pelo menos, trinta (30) dias antes da data de 
expiração do visto vigente. 

 Assim que chegar à UFG, é obrigatório que o estudante 
estrangeiro apresente o seguro de saúde internacional, incluindo 
seguro de vida e repatriamento, válido por todo o período de 
sua permanência no Brasil. Uma cópia desse documento ficará 
arquivada na Coordenadoria de Assuntos Internacionais - CAI 
(no caso da regional Goiânia, ou com os responsáveis pelo 
intercâmbio, nas demais regionais), para o caso de ser necessário 
acionar o seguro por motivo de acidente ou de doença. 
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 Conheça todas as cláusulas do seu seguro, desde sua 
chegada ao Brasil, para os procedimentos que deverão ser 
tomados, caso necessário. 

Chegada ao Brasil-Goiânia

 Durante os voos internacionais, todos os passageiros 
estrangeiros recebem um documento para entrada no Brasil, que 
deverá ser preenchido e apresentado às autoridades da Polícia 
Federal no momento do desembarque. Esse procedimento é 
obrigatório para registrar a chegada em território nacional e 
para, posteriormente, legalizar a permanência no Brasil. 
 Solicitamos que você nos informe a data de sua chegada, 
bem como horário e número do voo, com antecedência. Você 
deverá comprar sua passagem de modo a chegar ao Aeroporto 
Santa Genoveva, em Goiânia, em data e horário comercial, 
de segunda a sexta-feira, entre 8 e 17 horas, no período que 
lhe terá sido informado. A CAI se esforçará para recepcioná-lo 
no Aeroporto Santa Genoveva, desde que essa data e horário 
tenham sido observados. Caso você vá estudar em Jataí, Catalão 
ou Cidade de Goiás, procuraremos organizar sua ida a essas 
cidades.

Regularização da Documentação no Brasil

 Para obter o Registro Nacional de Estrangeiros – RNE, 
você deve providenciar os seguintes documentos: 
 
 •  Cópia das páginas usadas do passaporte (e apresentação 
de original).
 •  Formulário de pedido de visto da embaixada/consulado 
do Brasil no exterior (original).
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 •  02 fotos 3x4 (de frente), coloridas, fundo branco, em 
papel fotográfico.
 •  Formulário para a Polícia Federal, preenchido e impresso, 
disponível em  www.servicos.dpf.gov.br/sincreWeb.
 •  Comprovante de pagamento das duas taxas solicitadas, 
no valor aproximado de R$ 315,00 (via GRU), valor referente ao 2º 
semestre de 2015.

 Vamos explicar, primeiramente, como você poderá 
providenciar o preenchimento do Formulário para a Polícia 
Federal e, em seguida, abordaremos as informações referentes às 
taxas solicitadas. 
 
Como preencher e imprimir o Formulário para a Polícia 
Federal?

 Acesse o site da Polícia Federal (www.dpf.gov.br), ao 
lado esquerdo do sítio eletrônico, há o item “Serviços”. Dentre as 
opções, clique em “Estrangeiro”: 
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 O site abrirá uma nova página. Escolha, então, a opção 5: 
“Requerer Registro/Emissão/Renovação/Segunda Vida da CIE”. 
 Na nova página que será aberta, escolha a opção 1 – 

“Preenchimento do formulário para solicitação de registro, 
emissão de carteira de identidade de estrangeiro (1ª e 2ª via), 
renovação e Acordo de Residência do Mercosul – clique aqui”: 
 Ao clicar no local indicado (“clique aqui”), será aberto 
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o formulário a ser preenchido. Preencha todos os campos 
obrigatórios do formulário:

Dicas para o preenchimento do formulário:

 1. Em “Unidade Polícia Federal”, escolha “GO” (GOIÁS) e 
“DELEMIG/GO-Goiânia”, exceto no caso de Jataí, que será DPF/
JTI/GO – Jataí.
 2. Para preencher os dados utilize como base o Formulário 
de pedido de visto da embaixada/consulado do Brasil no exterior 
e sempre escreva o nome completo seguindo a ordem brasileira: 
Nome e Sobrenome (ex: Maria da Silva). 
 3. Em “ocupação principal”, escolha “Estudante”.
 4. Em “Endereço Residencial”, coloque seu endereço no 
Brasil. Caso você ainda não possua um endereço, no caso da 
regional Goiânia, informe o endereço da CAI: Coordenadoria de 
Assuntos Internacionais – Câmpus II – Samambaia – Prédio da 
Reitoria – Caixa Postal 131 – CEP: 74001-970 – Goiânia – Goiás. No 
caso da regional  Jataí: Universidade Federal de Goiás - Regional 
Jataí. Câmpus Cidade Universitária, Br 364, km 195, n. 3800, CEP 
75801-615. Jataí - GO. A/C Assessoria de Graduação. No caso 
da regional Catalão: Universidade Federal de Goiás – Regional 
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Catalão. Av. Lamartine Pinto de Avelar, 1120, Setor Universitário, 
CEP 75704-020, Catalão – Goiás.
 5. Caso você não ainda não possua um telefone no Brasil, 
coloque, para Goiânia, o telefone geral da CAI (62)3521-1165, ou, 
no caso de Jataí, (64) 3606-8254, ou Catalão, (64) 3441-5300.
 6. Salve e imprima o documento. 

Como solicitar o agendamento de Registro na Polícia Federal? 

 Após preencher o formulário, você deverá retornar à 
página principal do site (www.dpf.gov.br), menu “Serviços”, 
item “Estrangeiro”. Em seguida, escolha, novamente, a opção 2: 
“Requerer registro e emissão/renovação de Cédula de Identidade 
de Estrangeiro”. Em seguida, você deverá clicar em “Verifique aqui 
se existe agenda disponível”, para saber os dias e horários em que 
poderá solicitar o agendamento na Polícia Federal para realizar 
seu registro, disponível na segunda opção. Após, informe o seu 
Código de Solicitação, que estará localizado na parte superior do 
seu Formulário a ser entregue na Polícia Federal. Verifique, então, 
os dias e horários disponíveis e escolha o que estiver disponível 
ou conforme a sua preferência. Clique em salvar e imprima o 
documento que confirma o dia e horário escolhido. Atenção: 
Programe-se! Compareça à Polícia Federal no dia e horário 
agendados! 
 Caso não haja disponibilidade de dias e horários pelo site, 
basta ir à Polícia Federal levando toda a documentação necessária 
para o registro. Recomendamos que você vá ao Posto da Polícia 
Federal preferencialmente na parte da manhã, pois há muitos 
estrangeiros com a mesma demanda, diariamente, no local.

 Você deverá comparecer à Polícia Federal em até 30 
dias a partir da sua data de entrada no Brasil. 

Como pagar as taxas solicitadas? 
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 A Guia de Recolhimento da União - GRU e a Guia de Carteira 
de Estrangeiro de Primeira Via podem ser obtidas via Internet 
e, nas mesmas, estão contidas as informações necessárias para 
você pagar as taxas. 

Siga as nossas instruções para obter as guias: 

Guia 1 – Guia de Recolhimento da União - GRU 

 Não é necessário o preenchimento desta guia, nem o 
pagamento da taxa referente a essa guia, no caso de estudantes 
de países lusófonos. Para os outros casos:
 1 - Acesse o site www.dpf.gov.br.
 2 – Busque, ao lado esquerdo do site, o menu “Serviços” e 
clique na opção “GRU”. 
 3 – Após, clique na opção “Estrangeiros/Imigração” e, em 
seguida, clique na opção 3: “Pessoas e entidades estrangeiras”. 
 4 – O campo “endereço” deve ser do Brasil. Caso você ainda 
não possua um endereço, no caso da regional Goiânia, informe 
o endereço da CAI: Coordenadoria de Assuntos Internacionais – 
Câmpus II – Samambaia – Prédio da Reitoria – Caixa Postal 131 
– CEP: 74001-970 – Goiânia – Goiás. No caso da regional  Jataí: 
Universidade Federal de Goiás - Regional Jataí. Câmpus Cidade 
Universitária, Br 364, km 195, n. 3800, CEP 75801-615. Jataí - 
GO. A/C Assessoria de Graduação. No caso da regional Catalão: 
Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão. Av. Lamartine 
Pinto de Avelar, 1120, Setor Universitároio, CEP 75704-020, 
Catalão – Goiás.
 5 - No campo “Unidade Arrecadadora”, selecione: “GO 
(011-6) Superintendência Regional no Estado de Goiás”, ou, no 
caso de Jataí: “GO (089-2) Delegacia de Polícia Federal em Jataí/
GO”.
 6 - No campo “Código da Receita STN”, digite o número 
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“140082”, correspondente ao “Registro de Estrangeiro/
Restabelecimento de Registro” e o valor de R$106,45. 
 7 - Confira os dados preenchidos e clique em “Gerar Guia”. 
Após, imprima o documento. 

Guia 2 – Carteira de Estrangeiro de Primeira Via

 1 – Repita as instruções de número 1 a 4, anteriormente 
mencionadas para obter a Guia de Recolhimento da União. 
 2 - No campo “Código da Receita STN, digite o número 
“140120”, correspondente à “Carteira de Estrangeiro de Primeira 
Via”, valor R$204,77. 
 3 - Confira os dados preenchidos e clique em “Gerar Guia”. 
Em seguida, imprima o documento. 

 As guias poderão ser pagas em qualquer instituição 
bancária, casas lotéricas, agências dos Correios e correspondentes 
bancários, obedecendo aos critérios estabelecidos para 
recebimento por esses correspondentes, até a data do 
vencimento (informada na guia) e antes de realizar seu registro 
na Polícia Federal. Para o registro, você levará os comprovantes 
de pagamento. 

ATENÇÃO: Para os estudantes oriundos de países lusófonos, 
não é necessário o pagamento da GRU referente ao “Registro 
de Estrangeiro/Restabelecimento de Registro”, no valor de R$ 
106,45.  Mas é necessário o pagamento de R$ 204,77, referente 
à “Carteira de Estrangeiro de Primeira Via”, código GRU 140120.

Como chegar à Polícia Federal?

 A Delegacia da Polícia Federal em Goiânia está localizada 
na Avenida Edmundo Pinheiro de Abreu, 826 - Setor Bela Vista, 
CEP 74823-030. Telefone: (62) 3240-9600. Em Jataí, está localizada 
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Obtenção do Cadastro de Pessoa Física – CPF

 O CPF é necessário para efetivação da matrícula na UFG, 
abertura de conta bancária e outros fins. Deverá ser solicitado na 
agência dos Correios e buscado nas Agências da Receita Federal, 
conforme endereços listados abaixo: 
 Em Goiânia: 9ª Avenida Qd. A 34, Lt. 01/11, Leste 
Universitário, telefone: (62) 3416-0500. 
 Em Jataí: Rua Dorival de Carvalho, nº. 1120 - Setor Central, 
telefone: (64) 3904-1780.
 Em Catalão: Avenida João XXIII, nº 12, Bairro Mãe de Deus, 
telefone: (64) 3909-1900/01/02.
 Em Cidade de Goiás: Praça Tiradentes, nº. 5, Centro, 

na Rua Miranda de Carvalho NR 2.478 - Setor Epaminondas CEP 
75.805.080 Telefone: (64) 3632-9600.
 Lembramos que o registro deve ser feito até 30 dias após 
a entrada no Brasil. Após essa data, será cobrada uma taxa diária 
e o estrangeiro torna-se ilegal no Brasil. 
 Conte com o auxílio da CAI para ajudá-lo. Nossos bolsistas 
ou um participante do Programa Convívio Cultural poderão 
auxiliá-lo e acompanhá-lo nos procedimentos necessários à 
regularização de sua documentação. Se você vai a Jataí, contate 
o professor Kleber Fernando Pereira (kpereiraufg@gmail.com) - 
Coordenador de Assuntos Internacionais da Regional Jataí para 
auxiliá-lo. No caso de Catalão, contate o responsável por seu 
intercâmbio, conforme as informações que lhe terão sido dadas. 
 Aqueles que vão ficar por mais de 1 ano devem estar 
atentos ao prazo de renovação do visto. As providências devem 
ser tomadas no mínimo 30 dias antes da data do vencimento do 
visto vigente.
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telefone: (62) 3936-2691.
 Você deverá apresentar o passaporte, pagar taxa em 
torno de R$10,00, que devem ser em espécie.
 O CPF pode até ser solicitado no Setor Consular da 
Embaixada Brasileira no seu país de origem, conforme orientações 
disponíveis no link: www.portalconsular.mre.gov.br/outros-
servicos/cpf. Você deverá acessar o formulário eletrônico no 
site da Receita Federal no link www.receita.fazenda.gov.
br/Aplicacoes/Atcta/cpfEstrangeiro/Fcpf.asp, também 
disponível nas versões em inglês: “www.receita.fazenda.gov.
br/Aplicacoes/ATCTA/CpfEstrangeiro/fcpfEsp.asp”; e em 
espanhol: “www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATCTA/
CpfEstrangeiro/fcpfEsp.asp”. Siga as orientações especificadas 
nos respectivos sítios.
 Para mais informações e acompanhamento do pedido, 
consulte:www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atcta/
cpfEstrangeiro/Fcpf.asp, link “Consulta Andamento de 
Solicitação CPF”.

Abertura de Conta Bancária

 Após a regularização de sua situação junto à Polícia Federal 
e de posse do CPF, você poderá abrir uma conta bancária, caso vá 
receber bolsa de estudos. Para abertura de conta, você deverá se 
dirigir a uma unidade do Banco do Brasil. Levará em torno de 05 
dias para ter a conta aberta e, dependendo do programa ao qual 
está vinculado, algumas semanas para receber o valor da bolsa.

Matrícula na UFG

 Após a obtenção do RNE e do CPF, você deverá iniciar os 
procedimentos para sua matrícula na UFG.
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 É necessário que sejam apresentados na (ou enviados 
para a) CAI, os seguintes documentos:
 •  Passaporte.
 • Solicitação de Visto; Formulário de pedido de visto da 
embaixada/consulado do Brasil.
 •  Seguro de Saúde e Vida (com repatriamento em caso de 
morte).
 •  Formulário de Saúde (que será encaminhado pela CAI 
junto com a Carta de Aceite).
 •  RNE – Registro Nacional de Estrangeiro (a ser feito no 
Brasil).
 •  CPF – Cadastro de Pessoa Física (a ser feito no Brasil).
 •  Formulário a ser fornecido pela CAI.

 Para os estudantes de graduação e de pós-graduação 
em mobilidade de curta duração: 
 Após a entrega (ou envio) da documentação na/
para a CAI, procurar o seu tutor ou orientador na UFG ou, 
ainda, a Coordenação de Curso ao qual estará vinculado, para 
procedimentos relativos à inserção de disciplinas e demais 
atividades acadêmicas. 

 Para os estudantes de pós-graduação que realizarão o 
curso completo na UFG:
 Após a entrega (ou envio) da documentação na/para a CAI, 
procurar o Programa de Pós-Graduação ao qual estará vinculado, 
para fins de matrícula e apresentar, além dos documentos a 
serem apresentados na CAI, os seguintes:
 •  Diploma, de Graduação e/ou Mestrado, a depender do 
nível em que o candidato foi admitido (o diploma não precisa ser  
reconhecido, a não ser que o estudante possua visto permanente). 
 •  Comprovante de endereço.
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Curso de Imersão em Português oferecido em 
Goiânia

 Com o objetivo de proporcionar, ao estudante estrangeiro, 
auxílio em seus primeiros contatos com a comunidade 
universitária e local, a UFG oferece um curso de imersão em 
português, com carga horária de aproximadamente 24h. Além das 
atividades em sala de aula, são apresentadas situações cotidianas 
por meio de passeios ao centro da cidade e ao Câmpus, assim 
como são feitas visitas guiadas a museus e unidades acadêmicas. 
Para frequentar o curso, você deverá contatar a CAI para inscrição 
e procedimentos. Atualmente o curso é oferecido somente em 
Goiânia.

Disciplina Regular Português para Estrangeiros 
Oferecida em Goiânia

 É ministrada na Faculdade de Letras, do Câmpus 
Samambaia, em Goiânia, e incluída no histórico acadêmico dos 
estudantes de graduação que a cursam com aproveitamento.
 Os estudantes de pós-graduação podem também 
frequentar essa disciplina. No entanto, ela não constará do 
histórico acadêmico.

Alojamento 

 Existem convênios bilaterais e programas de mobilidade 
que asseguram, aos estudantes estrangeiros, hospedagem 
gratuita.   Nesses casos, alguns estudantes são alojados na Casa 
do Estudante Universitário V (CEU V), Goiânia. Acesse:  www.
youtube.com/watch?v=aR6uNAixxZ8.
 Quando não houver esse compromisso da UFG, a CAI 
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Carteira da Biblioteca da UFG

 Para que você possa obter a carteira da biblioteca, é 
necessário apresentar um comprovante de vínculo com a UFG 
(matrícula), um documento de identificação com foto e uma foto 
3x4. A primeira via da carteira não é paga.  Estudantes, de todos 
os níveis, devem, primeiramente, fazer o treinamento para novos 
usuários. Para mais informações, acesse o link: www.bc.ufg.br.

Restaurantes Universitários

 A UFG conta hoje com três restaurantes em Goiânia: o 
Restaurante Universitário - RU I - localizado no Campus Colemar 
Natal e Silva, na Praça Universitária; o RU II e o Restaurante 
Executivo - RE - localizados no Campus Samambaia. 
 Nos RUs, estudantes estrangeiros pagam o mesmo valor 
das refeições que o estudante brasileiro. Basta comprovar vínculo 

em Goiânia (ou o professor tutor nos outros locais) auxiliará o 
estudante a encontrar uma moradia, em imóveis disponíveis para 
aluguel ou por meio do Programa Hospedagem de Estudantes 
Estrangeiros (www.cai.ufg.br/pages/68172-programa-de-
hospedagem-de-estudantes-estrangeiros). Esclarecemos que 
toda negociação deve ser feita entre o estudante e o proprietário 
do imóvel.
 Caso prefira, o estudante poderá ficar alguns dias 
em um hotel, para definir sua moradia após a chegada ao 
Brasil. Esclarecemos que as despesas deverão ser cobertas 
pelo estudante. Sugestão de links de busca de hotéis: www.
hotelinsite.com.br/ e http://www.booking.com.
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Transporte Público

 Para saber sobre as linhas, itinerários e pontos de ônibus 
em Goiânia, acesse o site da RMTC: www.rmtcgoiania.com.br. 
Informe-se na área “Planeje sua viagem” e ‘Visualize sua linha”. 
Confirme os horários com seus colegas. 
 Em relação a Jataí, para deslocamento até o Câmpus 
Cidade Universitária, o estudante pode utilizar a linha Conjunto 
Rio Claro e Jacutinga, usando o passe escolar. Existe uma linha 
gratuita para estudantes, com horários determinados entre o 
Câmpus Riachuelo e Câmpus Cidade Universitária.
 Se estiver em Catalão, para deslocamento até o Câmpus 
da UFG, utilize a linha Setor Universitário a partir do Terminal 
Central, que tem integração com todas as outras linhas de ônibus 
da cidade.
 Quanto à Regional da Cidade de Goiás, não há transporte 
público.

com a UFG (matrícula).
 Os horários de funcionamento dos restaurantes 
universitários são: almoço, de segunda-feira a sábado, das 11 
às 14 horas, e jantar, de segunda-feira a sexta-feira, das 17 às 19 
horas. 
 Alguns convênios bilaterais e programas de mobilidade 
asseguram, aos estudantes estrangeiros, alimentação gratuita 
nos RUs. 
 Em Jataí, o RU está em fase de construção, mas há outras 
opções no Câmpus administradas por terceiros. Em Catalão o RU 
está em fase de conclusão e a Regional de Cidade de Goiás ainda 
não possui um RU.
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Cartão Passe Escolar

Táxis

 É o cartão que possibilita a meia-entrada, aos estudantes 
de Goiânia, para a utilização dos transportes públicos. Para 
solicitá-lo, você deverá acessar o link www.sitpass.com.br/
site/produtos/cartao-passe-escolar, preencher o formulário 
e providenciar a documentação. Atenção aos prazos! Você deve 
providenciar o cartão, assim que tiver realizado a matrícula, caso 
o prazo não tenha se encerrado.
 Em Jataí, esse passe é obtido (com a documentação 
necessária), na garagem da Auto Viação Jataí. 

 Além dos terminais de táxis localizados em pontos 
determinados, você poderá solicitar por telefone. 
 Algumas sugestões em Goiânia: Rádio Táxi Coopertáxi: 
0800-601-6000 ou (62) 3212-6000; Cooperativa RodoTáxi: 0800- 
723-1133 ou (62) 3212-1133; Táxi Araguaia: 0800-603-2202 ou 
(62) 3285-2222.
 Em Jataí: (64) 3631-7628 ou 3631-0333.
 Em Catalão: Serviço de Táxi da Rodoviária (RODOTAXI) 
fone: (64) 3411-7953. 
 Na Cidade de Goiás: (64) 3371-2227.
 Você poderá obter uma estimativa do valor da tarifa a ser 
cobrada conforme o trajeto, ao acessar  www.precodotaxi.com 
ou www.tarifadetaxi.com.
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Providências a Serem Tomadas Antes do Retorno 
ao seu País de Origem

 Você deve estar atento a algumas pendências que devem 
ser sanadas antes do seu retorno:
 •  Devolver os livros emprestados da Biblioteca da UFG e 
verificar se sua situação está regular. 
 •  Fechar sua conta bancária (caso tenha aberto aqui). 
 •  Encerrar sua conta de Internet, telefone, luz, água e 
despesas de moradias, se for o caso. 
 •  No caso de estudante de graduação, contatar a CAI, para 
confirmar se sua situação acadêmica está regular e informar sua 
data de partida. 

Telefones Úteis

Coordenadoria de Assuntos Internacionais – CAI – 55 62 3521-
1165
Posto de Saúde no Câmpus Samambaia - 3521-1868
Pronto-Socorro (SAMU-Ambulância): 192 
Corpo de Bombeiros: 193 
Disque-Denúncia: 181 
Polícia Civil: 197 
Polícia Federal: 194
Superintendência Regional de Goiás - Fone: (62) 3240-9600
Polícia Militar: 190 
Polícia Rodoviária Estadual: 198 
Polícia Rodoviária Federal: 191 
Delegacias de atendimento à mulher: 180 

     Adaptado da Cartilha de Orientações Logísticas do Programa Bem-Vindo da UFMG, coordenado 
pela Profa. Márcia Lousada:  www.ufmg.br/dri/wp-content/uploads/2012/05/Cartilha-Estudante-
de-Gradua%C3%A7%C3%A3o-UFMG.pdf.
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