
PLANEJANDO SUA VIAGEM

Lembre-se de levar na mala muita vontade de aprender e tenha a mente aberta para enfrentar novas 
situações que serão a chave de seu aprendizado.

Check list antes de sair de casa:

(  ) Passaporte com visto
 
(  ) Documentos pessoais

(  ) Passagens Aérea 

(  ) Bagagem -

(  ) Seguro de Saúde 

(  ) Dinheiro 

(  ) Cópia do Certificado de Vacinas.

(  ) Remédio se estiver fazendo uso.

• Faça cópias de todos os documentos importantes deixe-os com alguém de confiança aqui no
Brasil, junto a seus contatos no país de destino (Universidade, telefones e endereços). 

• Leve  consigo  também  cópias  de  todos  os  documentos  e  guarde-as  separadamente  dos
originais, por questões de segurança;

• 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.  O
TravelMoney é um cartão pré-pago internacional  carregado em moeda estrangeira, você
pode sacar (taxa de saque é U$2.50) ou usar como débito, sempre que precisar, alguém pode
depositar  aqui  no  Brasil.  Tem também a  opção  do  MoneyGram que  é  um cartão  que
funciona somente para saque.

• Procure pesquisar e se informar bem sobre seu país de destino, tanto acerca das leis, quanto
cultura, festivais, datas de feriados, clima etc.

• Primeiros socorros – Remédios vendidos sem prescrição médica, como os para dores de
cabeça,  são facilmente encontrados no exterior.  Se toma remédio controlado,  você deve
levar  o  medicamento,  a  receita  médica  original  e  uma  versão  traduzida  para  casos  de
emergência e de falta do produto.

• Aconselhamos levar um dicionário bilíngue, um mapa do local.



PROCEDIMENTOS NO AEROPORTO

1. Certifique-se que seu nome na passagem está idêntico ao do passaporte e que as dat de 
embarque estão de acordo com sua reserva. 

2. É importante informar-se com sua companhia aérea o limite de peso para as bagagens.

3. 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).

4. Bagagens não devem ser deixadas sem supervisão em nenhum momento. Tampouco pacotes
devem ser aceitos de estranhos.

5. Assegure-se  de  que  seu  passaporte  e  suas  passagens  aéreas  (de  todos  os  trechos)  estão
guardados com você em lugar seguro.

6. Bagagem de mão – carregador do celular, uma troca de roupa e objetos de higiene pessoal
(escova e pasta de dentes, estojo e líquido de limpeza de lentes etc.). Assim, você não fica na
mão se algo acontecer com a sua bagagem. 

7. As regras para voos internacionais também proíbem na bagagem de mão: objetos cortantes
ou perfurantes, como canivetes, tesouras de unha etc. 

8. Mala despachada. O transporte de líquidos em voos internacionais deve atender às normas
abaixo: 
• Líquidos, géis e pastas devem ser conduzidos em uma embalagem plástica transparente de
até  1  litro  (aproximadamente  20  cm  x  20  cm),  apresentados  na  inspeção  do  raio-X
separadamente  da  bagagem.  Cada  recipiente  não  pode  exceder  o  volume  de  100  ml.
Líquidos  em  frascos  acima  de  100  ml  não  podem  ser  transportados,  mesmo  que
parcialmente cheios. 
• 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.
 • Medicamentos somente com prescrição médica e apresentação da receita no momento da
inspeção de raio-X. 
 A franquia de bagagem varia conforme o país de destino. Por isso, consulte a empresa aérea
com antecedência. 

9. Sensores – Na bagagem de mão, evite carregar objetos metálicos que possam fazer apitar o
sensor de segurança do aeroporto, no momento do embarque. Use calçados confortáveis,
que sejam fáceis de tirar, e, se possível, cintos ou bolsas/mochilas sem fivelas de metal 

10. Extravio  de  bagagem  em  voos  internacionais  –  A  Convenção  de  Varsóvia  limita  a
responsabilidade  da  companhia  aérea  em  U$  20  por  quilo  de  bagagem  extraviada.  O
passageiro também poderá optar por efetuar o despacho de seus pertences, resguardando-se
através de uma Declaração Especial de Interesse.

Este documento discrimina minuciosamente o conteúdo da mala. Somente com esta 

declaração é possível ser indenizado integralmente, prevalecendo a responsabilidade da 



companhia aérea sobre os bens ali contidos.

11. É de sua responsabilidade fazer o check-in 3 horas antes do horário do seu voo, na saída do 

Brasil e também no regresso. Fique atento ao horário do vôo e chegue ao portão de 

embarque com pelo menos 2 horas de antecedência. Fique atento ao fuso horário e às 

mudanças de horário de verão 

CONVIVÊNCIA NO DESTINO

1. 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.

2. Se  você  encontrar  problemas  com  a  lei  ou  tiver  emergências,  contate  seu  respectivo
diplomático.

3. Guarde todos os seus objetos de valor, bem como dinheiro em notas, em cofres sempre que
possível. Nunca ande com todo seu dinheiro consigo.

4. Em vez de perguntar por informações e direções nas ruas, entre em algum estabelecimento
próximo.

5. Pergunte para conhecidos confiáveis sobre informações acerca de lugares e atividades de
interesse  na  cidade  de  destino.  Informe-se  também  sobre  locais  inseguros  e  não
recomendados.

6. Tenha números  básicos  de emergência sempre  em mãos,  tais  como o de conhecidos  na
cidade, o da polícia, etc.

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

8. Em cada país existe uma lei quanto ao uso de bebida alcoólica e fumo, por isso pesquise 
antes de viajar para não cometer nenhuma infração, por exemplo em alguns países não pode 
beber na rua.

Vacinas
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 
 Para a emissão do Certificado, você deve procurar um dos Centros de Orientação para a Saúde do
Viajante da Anvisa espalhados por todo o país. 
Leve com você o Cópia Cartão Nacional de Vacinação e um documento de identificação oficial com
foto. 
O atendimento pode ser agilizado se você realizar, com antecedência, um pré-cadastro no Sispafra. 
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. 

Verificar temperatura no país de destino na sua chegada.
Você deve verificar via internet sobre o clima do país, para levar roupas adequados e para verificar
sobre possíveis passeios

http://www.anvisa.gov.br/viajante


Para facilitar selecionamos os principais destinos e listamos abaixo as suas voltagens:

•EstadosUnidos–120V
•França - 230V
•Portugal - 230V
•Espanha - 230V
•Reino Unido - 230V
•Alemanha - 230V
•Argentina - 220V
•Chile - 220V
•Canadá - 110V
•Italia – 220V

Duty Free e Alfandega. 

Não há limite de compras no duty free shop do aeroporto em que você embarcar no Brasil. A loja
pode  vender  o  quanto  você  quiser  comprar.  Tudo  o  que  for  comprado  na  ida,  porém,  já  é
considerado compra no exterior. Não há uma isenção específica para essas compras; na volta você
pode ter que pagar imposto sobre artigos eletrônicos.

Podemos trazer um total de US$ 500 em compras no exterior em viagens realizadas por via aérea.

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;

– 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;

Celular no exterior

Levar um  smartphone  é a melhor opção para independência e mobilidade no exterior. Além dos
mapas e  GPS que podem auxiliar  em um local  desconhecido,  pode-se utilizar  o  aparelho para
efetuar ligações Whatsapp, Viber e Facebook Messenger, que possuem essa opção de ligação, além
das mensagens. Procure sempre utilizar uma rede Wi-Fi, já que o custo com o 3G ou 4G pode ficar
bastante elevado.

Outra opção bem bacana, é a compra de cartões pré-pagos para chamadas de longa distância, pois

permite  que você faça ligações  de qualquer  telefone público e  ainda do próprio hotel  que este

hospedado. É um recurso de fácil acesso, porque se trata de um recurso que está disponível nos

comércios locais da cidade visitada.

Existe ainda a possibilidade da compra de chip internacional de uma operadora local, possibilitando

usar internet móvel e fazer ligações dentro do destino. Para utilizar, basta o celular ser desbloqueado

e aceitar internet 3G ou 4G, o pagamento é feito conforme o plano escolhido. Ele pode inclusive,



ser comprado no Brasil, antes de ir viajar. No site da Maxroam (http://www.maxroam.com/), por

exemplo, você compra um chip valido para o mundo todo.

- O serviço de SMS é gratuito no exterior, você não paga para receber mensagens, somente para

enviá-las, sendo assim, instrua seus amigos e familiares a enviarem mensagens para que você possa

escolher a melhor forma de retornar a mensagem.

Vivo -  A operadora Vivo somente disponibiliza o Roaming Internacional para clientes do plano

Vivo Direto. O custo do pacote de Roaming custa R$ 29,90 por 30 dias.

Claro A operadora Claro, além de possuir três tipos de planos para Roaming Internacional, sendo

eles Pré Pago, Controle e Pós Pago possui dentro de seus serviços dois tipos de pacotes, Pacote

Américas e Mundo. Preços variam de R$44,90 até R$119,00 o pacote.

TIM  -  A operadora  TIM possui  tarifas  específicas  para  clientes  dos  planos  Pré-Pago,  Planos

Controle, Liberty Express e Pós-Pago (Liberty Passaport).  Consulta com a operadora, os preços

variam de acordo com o plano e se é pós- pago ou pré- pago.

OI A operadora possui pacotes de Roaming Internacional conforme o destino. É possível contratar

pacotes de 30 e 50 minutos para as Ámericas, ao custo de R$ 49,90 e R$ 99,90 respectivamente,

para a Europa somente plano de 30 min ao custo de R$ 59,90 . O custo da ligação efetuada é o

mesmo da ligação recebida. Na contratação de um desses pacotes de dados você tem acesso à rede

Oi Wifi no exterior

Caso tenha dúvidas acesse:
Anac  –  Agência  Nacional  de  Aviação  Civil  Agência  reguladora  do  setor  responsável  pela
normatização e fiscalização do cumprimento da legislação de aviação civil pelas empresas aéreas e
administradores aeroportuários. 
Contato: www.anac.gov.br/faleanac  ou 0800 725 4445 

Departamento de Polícia Federal  Órgão responsável  pelo controle  de imigração/emigração e
segurança em áreas restritas dos aeroportos. 
Contato: www.dpf.gov.br  ou 0800 978 2336 

Anvisa –  Agência Nacional  de Vigilância  Sanitária  Informações  aos  viajantes  sobre vacinação,
profilaxia, saúde no mundo e exigências sanitárias. 
Contato: www.anvisa.gov.br/viajante  ou 0800 642 9782 

Receita Federal Responsável pela administração tributária e aduaneira nos aeroportos. 
Contato: www.receita.fazenda.gov.br  ou 146 (Receitafone) ou 0800 702 1111 (Ouvidoria) 

Juizados Especiais Cíveis
 Aeroporto Internacional de Guarulhos/SP: (11) 2445-4728 
Aeroporto de Congonhas/SP: (11) 5090-9801/9802/9803 
Aeroporto Internacional do Galeão/RJ: (21) 3353-2992
 Aeroporto Santos Dumont/RJ: (21) 2240-0904 

Aeroporto Internacional de Brasília/DF: (61) 3365-2343/1720 

http://www.receita.fazenda.gov.br/
http://www.anvisa.gov.br/viajante
http://www.dpf.gov.br/
http://www.anac.gov.br/faleanac
http://www.jacomparou.com.br/compare/planos-celular?cid=102&oid=37&tsource=blog&utm_source=blog&operadora=claro
http://www.jacomparou.com.br/compare/planos-celular?cid=102&oid=37&tsource=blog&utm_source=blog&operadora=tim
http://www.jacomparou.com.br/compare/planos-celular?cid=102&oid=37&tsource=blog&utm_source=blog&operadora=claro
http://www.jacomparou.com.br/compare/planos-celular?cid=102&oid=37&tsource=blog&utm_source=blog&operadora=vivo
http://www.maxroam.com/

