
Manual de apoio
para os Amigos USP

Aeroporto

Ao chegar ao Brasil, o intercambista precisa da ajuda do Amigo USP em três questões principais: aeroporto, moradia e 
legalização de sua estadia. Este manual foi criado com o intuito de explicar ao Amigo USP como proceder em cada uma 
das atividades propostas.

O Estado de São Paulo possui três principais aeroportos: Congonhas, Cumbica e Viracopos. Todos eles são considera-
velmente distantes dos campi da USP e também das moradias dos intercambistas. Aconselha-se que o Amigo USP entre 
em contato prévio com seu intercambista e combine de buscá-lo no aeroporto e deixálo no destino combinado ou, caso 
não seja possível, que o oriente por meio de instruções sobre como chegar ao destino pretendido.
Abaixo, seguem mais informações sobre cada aeroporto.

Cumbica (Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos
– Governador André Franco Montoro – GRU)
Localizado na cidade de Guarulhos, é o principal receptor de vôos internacionais do Brasil. Para mais detalhes da rota - via 
transporte público - que sai do aeroporto e chega às cidades dos campi, acesse o Guia para o Estudante e Pesquisador 
Estrangeiro <http://www.usp.br/internationaloffice/wpcontent/uploads/student_researcher_guide_USP.pdf> e 
consulte a seção “USP and the state of São Paulo”.
Para mais informações, acesse www.aeroportoguarulhos.net
Endereço: Rodovia Hélio Schmidt, s/no, Cumbica, Guarulhos – SP – CEP 07143-970
(acesso pelas rodovias Presidente Dutra ou Ayrton Senna). Distância do centro: 25km.
Congonhas (Aeroporto de Congonhas/São Paulo – CGH)
Localizado na cidade de São Paulo, é atualmente responsável pelos vôos nacionais, mas é também o destino final da rota de 
alguns vôos internacionais que chegam em outros estados por meio de conexões. Para chegar de Congonhas ao destino 
desejado, há ônibus executivos e municipais com destinos variados.
Para mais informações, acesse www.aeroportocongonhas.net
Endereço: Av. Washington Luís s/nº, São Paulo - SP – CEP:04626-911. Distância do centro: 8km.
Viracopos (Aeroporto Internacional de Viracopos/Campinas - VCP)
Localizado na cidade de Campinas, é uma rota alternativa cada vez mais utilizada. Há várias linhas de ônibus com destinos 
variados, entre eles: centro e rodoviária de Campinas, Jundiaí e aeroportos de Cumbica e Congonhas. Para mais informações, 
acesse <http://www.viracopos.com.br/itinerario-de-onibus>
Endereço: Rod. Santos Dumont, s/no km 66, Viracopos, Campinas- SP – CEP:13055-900



Registro Nacional de Estrangeiro

Moradia
O intercambista, quando chega ao Brasil, geralmente não possui moradia. Por não conhecer a cidade e ainda não possuir 
familiaridade com o idioma, esta tarefa pode tornar-se muito complicada. Entretanto, com a ajuda do Amigo USP, fica 
muito mais simples: pelo contato prévio (antes da chegada do intercambista), o Amigo USP pode dar dicas e fornecer 
contatos para que o intercambista tenha uma idéia de onde procurar, com quem falar e possa até mesmo encontrar um 
lugar de confiança antes de chegar ao Brasil.
É importante que o Amigo USP fale com detalhes sobre a cidade de destino e dê dicas dos melhores lugares para morar 
levando em conta segurança e preço acessível. Se conhecer repúblicas ou apartamentos com vaga, forneça o contato dos 
responsáveis, ou caso haja um lugar em sua própria casa, o Amigo USP é livre para oferecê-la para seu intercambista. 
Nesse caso, aconselha-se combinar preços, pagamentos de contas e responsabilidades antes de recebê-lo, para evitar 
situações desagradáveis.
Abaixo, alguns sites de anúncios de quartos e vagas em repúblicas que podem ser úteis:
www.easyquarto.com.br
www.usp.br/coseas/COSEASHP/resexterna.html

O RNE (Registro Nacional de Estrangeiros) é o documento obrigatório para residência temporária no Brasil, que deve ser 
obtido no prazo máximo de 30 dias a partir da chegada de um estrangeiro. O auxílio do Amigo USP nessa questão é 
fundamental, pois trata-se da legalização do intercambista no país. Além disso, o site da Polícia Federal está disponível 
apenas em português. Desta forma, o Amigo USP deve explicar alguns detalhes: o pagamento obrigatório da taxa em uma 
agência bancária, a importância do recibo de pagamento e procedimentos como cópias autenticadas (ida ao cartório e 
pagamento da cópia). O ideal é auxiliar o intercambista durante o processo e acompanhá-lo à PF. Se não for possível, 
aconselhamos a instruí-lo da melhor forma possível.
A seguir, o passo a passo para a obtenção do RNE:

Agendamento online:

No site da Polícia Federal (www.dpf.gov.br), na coluna à esquerda “Serviços”, acesse o item “Estrangeiro” e clique na 
opção “2. Requerer registro e emissão/renovação de Cédula de Identidade de Estrangeiro”. Preencha os dados 
pessoais (do intercambista) e imprima o formulário preenchido. 

Agende um dia e um horário* na Delegacia da Polícia Federal mais próxima (endereços das delegacias da Polícia Federal 
no Estado de São Paulo**): http://www.dpf.gov.br/institucional/pf-pelo-brasil/

*há o risco de não existir datas disponíveis em menos de 30 dias. De qualquer forma, agende para o dia mais próximo em que o 
intercambista puder ir (é recomendável que o amigo USP o acompanhe). Caso o intercambista não marque sua ida a Polícia Federal 
no primeiro mês, corre o risco de pagar uma multa diária. A Polícia Federal também recomenda que, caso não haja a disponibilidade 
de agendamento, o requerente deverá comparecer imediatamente à Unidade do Departamento de Polícia Federal mais próxima da 
residência do intercambista.
**Na cidade de São Paulo, o único endereço que oferece tal serviço é a Superintendência Regional, na Lapa.



Documentação:

No dia e horário agendados, o intercambista deve chegar com meia hora de antecedência portando os documentos 
listados no link 
http://www.dpf.gov.br/servicos/estrangeiro/requerer-registro-eemissao-renovacao-de-cedula-de-identidade-
de-estrangeiro/requerer-registro-renovacao-e-anistia. 
É importante que ele leve consigo todos os seus documentos pessoais e procure sempre apresentar um comprovante de 
endereço. 

Além disso, o intercambista deve levar o comprovante de pagamento de duas taxas referentes à emissão do RNE. 
Para emissão dos boletos, siga os seguintes passos:

1. Entrar no site da Polícia Federal e preencher a Guia de Recolhimento da União - GRU em: 
https://servicos.dpf.gov.br/gru/gru?nac=1&rec=2. 
2. No campo “Unidade Arrecadadora”, selecionar 1 “SP (027-2) Superintendência Regional do Estado de São 
Paulo/SP”.
3. No campo “Código da Receita STN”, selecionar “140082 – Registro de Estrangeiro”.
4. Depois, clique em “Gerar Guia” e imprima. 
5. Depois você deve preencher outra vez a mesma GRU do item 1 com as seguintes modificações: No campo “Código da 
Receita”, selecionar “140120 – Carteira de Estrangeiro de 1ª via”. No campo “Código da Receita”, selecionar “140120 
– Carteira de Estrangeiro de 1ª via”. 
6. Depois clique em “Gerar Guia” e imprima esta outra guia.
7. Pague as duas guias em qualquer agência de qualquer banco (fique atento ao prazo de pagamento).


