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MAPA DA REGIÃO



CAMPUS SEDE – CRUZ DAS 
ALMAS



BEM VINDOS A CRUZ DAS ALMAS

� Cruz das Almas é um município brasileiro do 
estado da Bahia. 

� Sua população estimada em 2017 era de 
64.197 habitantes, sem contar cerca de 15 
mil moradores flutuantes que residem na 
cidade durante o período de estudos. 



CHEGADA NO BRASIL

� É importante informar à SUPAI, com 
antecedência, sobre a chegada no Aeroporto 
de Salvador, para que um veículo oficial 
possa trazê-lo (a) a uma das cidades em que 
a UFRB está situada.



Moradia e Alimentação

� A Alimentação será gratuita e feita no Restaurante Universitário em Cruz das 
Almas.

� Com relação a moradia, pela impossibilidade de alocá-los na Residência 
Universitária. A UFRB irá custear bolsa no valor de R$ 450,00 (quatrocentos e 
cinquenta reais).

� Para os estudantes alocados nos centros fora de Cruz das Almas, o valor da 
bolsa é de R$750,00, incluindo os custos com alimentação.

� Esse valor é suficiente para dividir os custos de moradia em uma República 
Universitária. 

� A Superintendência de Assuntos Internacionais através do Programa Hospede 
um Estrangeiro providencia uma casa de estudantes visando além da moradia, 
uma melhor integração cultural.



PROCEDIMENTOS DO PROGRAMA DE 
MOBILIDADE INTERNACIONAL

1º Passo - MATRÍCULA: 

É realizada na Superintendência de Registro Acadêmicos – SURRAC:
Os estudantes devem levar:
� Documento de Identidade do país de origem
� Passaporte
� Histórico do ensino médio
� Foto 3X4

Ajustes na matrícula são feitos diretamente com a Coordenação 
do Programa, por isso, recomendamos que os estudantes se 
encontrem com o coordenador ou os servidores do Núcleo 

Acadêmico para esclarecimentos de algumas dúvidas.



PROCEDIMENTOS DO PROGRAMA DE 
MOBILIDADE INTERNACIONAL

� 2º Passo - Registro na Polícia Federal

� O registro pode ser feito na hora da chegada ou até 30 dias 
após.

� As taxas de registro para fins de estudo custam em média R$ 
380,00

� Caso não seja possível realizar no momento da chegada, um 
veículo da UFRB irá conduzir o estudante ao Aeroporto.

� Para mais informações, por favor, acessem o site 
http://www.dpf.gov.br/

� O pagamento da TAXA é de responsabilidade do estudante



PROCEDIMENTOS DO PROGRAMA DE 
MOBILIDADE INTERNACIONAL

� 3º Passo – Emissão de CPF para estrangeiro

� O(a) discente deverá se dirigir aos Correios com Passaporte e 
solicitar: CPF de estrangeiro e pagar a taxa no valor aproximado de 
R$ 8,00

� Em seguida, ir à Receita Federal, para imprimir o documento.

Todos os procedimentos acima são feitos na cidade de Cruz das 
Almas nos seguintes endereços:

� Correios - Rua Otens, 31 - Centro, Cruz das Almas - BA, 44380-970 
� Receita Federal - R. J. B da Fonseca, 63, Cruz das Almas - BA, 

44380-000 



MOBILIDADE INTERNACIONAL  
UFRB

� Outras informações importantes:

� Existe ônibus gratuito para levá-los a Universidade: existe um 
aplicativo contendo o horário dos transportes: UFRBUS.

� Recomendamos, se possível, que tragam roupas de cama ou 
comprem aqui em Cruz das Almas.

� Durante a estadia nas residências, solicitamos atendimento às 
regras da casa e disponibilidade para ajudar nas tarefas 
domésticas! 



MOBILIDADE INTERNACIONAL  UFRB

Desejamos a todos, uma ótima estadia e lembramos 
que qualquer situação deve ser tratada diretamente 

conosco!

Contatos da Superintendência de Assuntos 
Internacionais:

Email: ufrbinternacional@gmail.com ou
supai@reitoria.ufrb.edu.br
Telefone: +55 (75) 3621-5315



UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
RECÔNCAVO DA BAHIA


