
ORIENTAÇÕES DE VIAGEM

- Faça cópias de todos os documentos importantes deixe-os com alguém de confiança aqui no
Brasil, junto a seus contatos no país de destino.
- Leve consigo também cópias de todos os documentos e guarde-as separadamente dos originais,
por questões de segurança;
- Deixe também todos os contatos do país de destino (Universidade, telefones e  endereços);
- Assegure-se de que você possui fundos suficientes para se bancar durante todo o período da
viagem, tanto em dinheiro quanto em formas alternativas, como cartões de crédito,  travelMoney
etc. 

DICAS AEROPORTO

- Chegue ao aeroporto com tempo mais do que suficiente  para realizar todos os procedimentos
necessários, check in, despacho de bagagens....considerando sempre a possibilidade de haver fila,
ou seja, saia de casa com tempo de sobra. (viagens nacionais 1 hora de antecedência e internacional
3 horas de antecedência).
- Certifique-se que seu nome na passagem está idêntico ao do passaporte e que as datas de
embarque estão de acordo com sua reserva.
- Assegure-se de que seu passaporte e suas passagens aéreas (de todos os trechos) estão guardados
com você em lugar seguro.
- É importante informar-se com sua companhia aérea o limite de peso para as bagagens.
- Bagagens não devem ser deixadas sem supervisão em nenhum momento.

O QUE LEVAR NA BAGAGEM DE MÃO?

- Nécessaire com itens básicos de higiene e saúde (escova e pasta de dente, escova de cabelo,
remédios de rotina (caso faça uso de medicação controlada, ter sempre a prescrição médica junto),
álcool gel, sabonetinho tamanho mini, absorvente, desodorante em creme tamanho mini);
-  Bolsa com carregadores, adaptador de tomada universal e fone de ouvido; 
- Kit beleza (maquiagem básica e removedor de make, hidratante labial e creme pra passar na mão –
tamanhos mini);
-  Travesseiro de pescoço;
-   Meias e um sapato confortável;
-   Comidinhas, garrafa de água vazia e chiclete;
-  Casaco ou manta;
-  Pasta com documentos e caneta;
-  Eletrônicos;
-  Uma muda de roupa extra;
-  Dinheiro e/ou cartões

Proibido levar objetos cortantes ou perfurantes, gases diversos, ferramentas, ampolas e
seringas, frascos contente líquidos tipo cremes e aerosol acima de 100ml.

PROCEDIMENTOS DE INSPEÇÃO

- A ANAC recomenda que os passageiros cheguem ao embarque com duas horas de antecedência
nos voos domésticos e três horas nos voos internacionais e sugere que, àqueles que embarcarem
com notebooks retirarem antecipadamente esses equipamentos da bagagem de mão, assim como
cintos, relógios e objetos metálicos antes da passagem pelo pórtico (Raios X);



- A inspeção manual de pertences de mão após a passagem pelo equipamento de raios-X também
poderá ser solicitada; nesse caso, os passageiros deverão abrir suas bagagens de mão para inspeção
pelos APAC;
- A revista física é aquela em que o passageiro é revistado por um Agente de Proteção da Aviação
Civil (APAC) do mesmo sexo, independentemente do acionamento do pórtico detector de metais. A
revista poderá ocorrer em local público ou reservado, a critério do passageiro, e com presença de
testemunha.

BAGAGEM EXTRAVIADA, E AGORA?

- Caso sua bagagem seja extraviada, comunique o fato imediatamente no balcão empresa aérea,
preferencialmente na sala de desembarque ou em local indicado por ela. 
- Para fazer sua reclamação, é necessário apresentar o comprovante de despacho da bagagem. Se for
localizada pela empresa aérea, a bagagem deverá ser devolvida para o endereço informado pelo
passageiro. 
- A bagagem poderá permanecer na condição de extraviada por, no máximo, 7 dias (voos nacionais)
e 21 dias (voos internacionais). Não sendo localizada e entregue no prazo indicado, a empresa
deverá indenizar o passageiro em até 7 dias.
- Nos casos de extravio de bagagem, o passageiro terá direito a receber da empresa aérea um
ressarcimento por gastos emergenciais, pelo período em que estiver sem os seus pertences, desde
que esteja fora do seu domicílio. 
➢ Vale lembrar que as empresas aéreas são responsáveis por definir a forma e os limites diários
de ressarcimento. A empresa aérea deverá efetuar este pagamento no prazo de 7 dias, a contar da
apresentação dos comprovantes pelo passageiro.

DUTY FREE E ALFÂNDEGA

- Não há limite de compras no duty free shop do aeroporto em que você embarcar no Brasil. Tudo o
que for comprado já é considerado compra no exterior. 
- Perfumes, bebidas e outros líquidos adquiridos no free shop precisam estar embalados em sacola e
acompanhados das notas fiscais do dia do voo. Essa medida não garante a aceitação da embalagem
por outros países. No caso de conexão, consulte a empresa aérea sobre a possibilidade de retenção
do seu produto por autoridades estrangeiras.
- Podemos trazer um total de US$ 500 em compras no exterior em viagens realizadas por via aérea.
- Lembre-se do valor do imposto! Quando o bem do viajante é declarado o imposto cobrado é de
50% do valor do excedente da cota. 
- Se o viajante não declarar e for autuado, deve ainda pagar uma multa de 50% em cima deste valor;

Dicas: 

- Tire os produtos das embalagens e as etiquetas das roupas;
- Guarde todas as notas fiscais das compras durante a viagem; 
-  Se for possível leve as notas fiscais dos eletrônicos que comprou no Brasil e que levou para uso 
na viagem;
-  Nunca traga produtos idênticos para não passar a impressão que será para revender.

KIT DE PRIMEIROS SOCORROS

Gaze Soro fisiológico

Micropore Analgésico para dor de cabeça

Bandaid Antitérmico



Termômetro  Antiflamatório

Tesoura Remédio de cólicas 

 Antigripal Vitamina C

Remédio para estomâgo Remédio para constipação intestinal

Remédio para diarréia Remédio de uso controlado, acompanhado de 
receita médica

VERIFIQUE AS VACINAS ANTES DE VIAJAR

Alguns países exigem o Certificado Internacional de Vacinação ou a vacinação contra a febre
amarela.

O passageiro pode consultar se o país para o qual está se dirigindo faz essa exigência no Sistema de
Informações sobre Portos, Aeroportos e Fronteiras (Sispafra) da Anvisa em:

www.anvisa.gov.br/viajante  

De acordo com as condições da sua viagem, outras vacinas poderão ser recomendadas. É importante
observar que elas têm um período, que pode variar entre dez dias e seis semanas, para atingir a
proteção esperada. No caso da vacinação contra a febre amarela, o não cumprimento do prazo de
proteção pode impedir sua entrada em alguns países. Por isso, vacine-se com antecedência.

 Leve uma cópia da carteira de vacinação. 

CONVIVÊNCIA NO DESTINO

- Antes de mais nada, é bom ter em mente que, durante nossa estada no exterior, somos o
embaixador do nosso país. Nosso comportamento, portanto, vai refletir a imagem de ambos;

- Esteja ciente de que, enquanto em um país estrangeiro você estará sujeito, na maioria dos casos, às
leis deste país e não mais ás leis brasileiras;

- Em vez de perguntar por informações e direções nas ruas, entre em algum estabelecimento
próximo. Informe-se também sobre locais inseguros e não recomendados;

- Tenha números básicos de emergência sempre em mãos

- Como estarão no país com visto de estudante, NÃO será permitida qualquer atividade remunerada.

- Para viver como um cidadão do país que você escolheu para morar e estudar, é imprescindível
manter a mente aberta, sem preconceitos.

- As diferenças culturais do povo com o qual passará a conviver é o único meio de se fazer
amizades. Elas são fundamentais para o sucesso de uma estada em terras estrangeiras.

Seja paciente e desenvolva a habilidade de resolver problemas

ARNI – Assessoria de Relações Nacionais e Internacionais
arni@unochapeco.edu.br ou internacional@unochapeco.edu.br
49 3321-8308 ou 49  99129-9949 (Liana)

http://www.anvisa.gov.br/viajante
mailto:arni@unochapeco.edu.br

