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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 
consideravelmente 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 
(www.usp.br/internationaloffice/wp-content/uploads/student_researcher_guide_USP.pdf) e consulte a 
seção “USP and the state of São Paulo”.
Para mais informações, acesse: www.aeroportoguarulhos.net/como-chegar-ao-aeroporto-de-guarulhos-cumbica
Endereço: Rodovia Hélio Schmidt, s/no, Cumbica, Guarulhos – SP – CEP 07143-970
(acesso pelas rodovias Presidente Dutra ou Ayrton Senna). Distância do centro da Cidade de São Paulo: 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/como-chegar-ao-aeroporto-de-congonhas-sao-paulo
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: 
www.aeroportoviracopos.net/como-chegar-aeroporto-campinas-viracopos
Endereço: Rod. Santos Dumont, s/no km 66, Viracopos, Campinas- SP – CEP:13055-900. Distância do Centro 
de Campinas: 18km. Distância do centro da cidade de São Paulo: 90km.
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Aucani - Agência USP de Cooperação Acadêmica Nacional e Internacional
Área de Comunicação e Relações Internacionais

CRNM - Carteira de Registro Nacional Migratório

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.

Para mais informações sobre a emissão da Carteira de Registro Nacional Migratório, consulte 
http://www.pf.gov.br/servicos-pf/imigracao/cedula-de-identidade-de-estrangeiro.


