UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS
Unidade Acadêmica de Graduação
Mobilidade Internacional

ORIENTAÇÕES GERAIS
Programa Berkeley Summer School
PROCEDIMENTOS A SEREM REALIZADOS APÓS A SELEÇÃO
Após

a

leitura

das

instruções

sobre

o

Programa

Berkeley

Summer

School

(disponíveis

no

site:

http://summer.berkeley.edu/international/international-checklist), os seguintes procedimentos devem ser realizados:
a.

Inscrever-se no curso da Session desejada, no site: http://summer.berkeley.edu/international/english-proficiency-requirement
na UAGRAD, conforme horário agendado, para que seja possível a efetuação do pagamento das taxas prevista no edital.

b.

Enviar confirmação da inscrição para o e-mail mobilidade@unisinos.br, confirmando o período em que serão realizadas as
atividades no Exterior.

c.

Realizar o teste online da Session, no site http://summer.berkeley.edu/international/english-proficiency-requirement (somente
para a Session E).

d.

Receber os dados referentes à passagem aérea e ao seguro-saúde, enviados pela Unisinos e confirmar os dados recebidos.

e.

Realizar todos os encaminhamentos necessários para a viagem (visto de estudante, busca de alojamento, câmbio etc.).

f.

Ao chegar na universidade estrangeira, enviar para o e-mail mobilidade@unisinos.br a cópia digitalizada do canhoto de
embarque.

g.

Ao longo do Programa, enviar fotos para o e-mail mobilidade@unisinos.br para podermos publicar nos meios de comunicação
da UNISINOS.

h.

Ao retornar para o Brasil, preencher o Formulário de Avaliação de Retorno (Curta Duração), disponível em
www.unisinos.br/mobilidade, e enviar para mobilidade@unisinos.br até 10 dias após sua chegada, com a cópia de seu
comprovante de embarque.

i.

Solicitar abertura de pedido no Atendimento Unisinos, caso queira aproveitar as atividades realizadas na University of
Berkeley como horas complementares (facultativo).

DICAS PARA VIAGEM


Opções de câmbio: Uma dica útil para quem viaja para o Exterior é levar alguma quantia de dinheiro em espécie do país de destino.
Confiar apenas nos cartões de crédito pode ser arriscado. Para isso, procure uma casa de câmbio de sua confiança.
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Travel Money: Uma boa opção para não sair prejudicado com as variações cambiais é a utilização do cartão Travel Money, um
cartão pré-pago, recarregável, protegido por chip e senha, que pode ser utilizado para saques e débitos, em qualquer lugar do
mundo. Mais informações: www.rendimentovtm.com.br.



Não viaje sem contratar seu seguro de saúde. Tenha o cartão dele sempre com você.



Tenha seu passaporte sempre com você.



Leve para o Exterior a sua carteira de habilitação. Ela é aceita em muitos países e será solicitada para a emissão de uma nacional
em outros.

NOS AEROPORTOS


Check-in: As companhias aéreas recomendam que os passageiros façam o check-in duas horas antes do embarque para voos
internacionais. Para voos domésticos, o check-in deve ser efetuado uma hora antes do embarque.



Muita atenção com as conexões e as escalas: Algumas companhias podem exigir que um novo check-in seja realizado e, por
consequência, que a bagagem seja retirada na esteira e apresentada junto com o passageiro neste novo check-in. Dessa forma,
ao fazer o check-in do primeiro trecho, informe-se sobre as conexões e se será ou não necessário o manuseio da bagagem. Tenha
atenção especial com a retirada da bagagem no primeiro aeroporto no país de destino.



Documentos de embarque: Tenha sempre em mãos o código de reserva das passagens aéreas e o seu passaporte.



Entrada no país de destino: Leve na bagagem de mão a sua documentação (carta de concessão da bolsa, carta de apresentação
ou qualquer documento que comprove que sua viagem é de estudos e ligada a universidades).



Bagagem: Nunca perca sua bagagem de vista e informe-se sobre as restrições impostas a uma série de itens.
Atualizado: Mai/2017.
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