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QUEM SOMOS

Fundada em 1965, a UninCor iniciou suas atividades como uma Faculdade de

Filosofia, Ciências e Letras e, em 1975, passou a Instituto Superior de Ciências,

Letras e Artes de Três Corações - INCOR.

Os primeiros cursos foram criados no final de 1967, e a partir daí, com a criação

de novos cursos e o reconhecimento pela qualidade dos que já eram ministrados

na instituição, o INCOR se firmou como importante Instituição de Ensino do Sul de

Minas.

Desde 2013, a Universidade vem passando por uma fase de reestruturação que

ampliou e fortaleceu o conceito de instituição de ensino superior. Atualmente, além

da sede em Três Corações, no Sul de Minas Gerais, a UninCor possui os campi de

Belo Horizonte, Betim e Caxambu, ampliando as possibilidades para quem busca

o acesso ao ensino superior.

São mais de 20 opções nas áreas de saúde, exatas, humanas, sociais e

ambientais. Para facilitar o acesso dos interessados, a universidade, desde o

primeiro período, oferece opções de bolsas e financiamentos que melhor se

adéquam às necessidades dos estudantes. Além do Financiamento Estudantil –

FIES, a instituição possui convênios com prefeituras, empresas e processo

seletivo de bolsas - Ação UninCor, Amigo indica Amigo, Prouni, Educa Mais Brasil,

Quero Bolsa e Crédito Pravaler.



BRASIL

A República Federativa do Brasil é um país situado na América

do Sul, mundialmente conhecido por sua biodiversidade e pelo

seu povo acolhedor. Foi colonizado pelo Império Português e

teve sua base econômica na sociedade açucareira e depois na

mineração.

Devido ao seu vasto território, o Brasil possui diversos tipos

climáticos, desde semiárido a equatorial, o que resulta na sua

enorme biodiversidade tanto animal quanto vegetal.

Atualmente, sua economia é baseada principalmente no

agronegócio, com destaque para a exportação de soja, açúcar e

carnes. Ainda em relação às exportações, o Brasil também se

destaca na exportação de minérios, como ferro, e derivados de

petróleo.

O turismo é outra atividade que movimenta a economia brasileira,

sendo um destino muito procurado por turistas de várias partes

do mundo, fato que pode ser justificado pelos muitos destinos e

possibilidades de lazer, desde praias paradisíacas, cachoeiras,

grandes centros urbanos à cidades históricas.

O Brasil também é famoso pela educação de qualidade das

instituições de ensino superior. O que o torna um atraente destino

para intercambistas de diversas partes do mundo.



TRÊS CORAÇÕES

A cidade de Três Coração é um município do Estados de Minas Gerais, e situa-se

a 287 km da capital, Belo Horizonte. O município tem uma população de

aproximadamente 80.000 habitantes, sendo um dos principais centros do Sul do

Estado.

A cidade fica às margens do rio Verde, sendo esse o principal rio da região. O

clima é caracterizado por verões quentes e úmidos, estação chuvosa, e invernos

secos e relativamente frios, estação seca. Está situado na Serra da Mantiqueira,

na região dos chamados Mares de Morros, sendo o relevo do município

caracterizado como planalto. A região está na zona de transição entre os biomas

mata-atlântica e cerrado, apresentando uma vegetação com características dos

dois biomas.

A economia do município gira em torno da agropecuária, principalmente a

produção de leite e café, e do setor industrial, que vem se desenvolvendo ano

após ano devido a expansão do distrito industrial e da sua localização geográfica

estratégica.

Três Corações também é famosa por ser a cidade natal do maior futebolista de

todos os tempos, Edson Arantes do Nascimento, mundialmente conhecido como

Pelé. Na cidade existem vários locais com referências e homenagens ao rei do

futebol.



INFORMAÇÕES ÚTEIS
Localização de Três Corações em relação a Belo Horizonte e São Paulo



INFORMAÇÕES ÚTEIS
Aeroportos internacionais mais próximos a Três Corações 

Aeroporto Internacional Tancredo Neves – Confins 

Localiza-se no munícipio de Confins/MG a 38 km de Belo Horizonte

Aeroporto Internacional de Guarulhos

Localiza-se na cidade de Guarulhos/SP a 25 km de São Paulo



CHEGADA AO BRASIL

Ao chegar ao Brasil, haverá um funcionário da UninCor no aeroporto aguardando

no desembarque. Esse funcionário será o responsável por conduzir o estudante do

aeroporto a cidade de Três Corações.

Ao chegar a cidade, o estudante será conduzido a residência na qual ficará

durante o semestre letivo.

Nos dias posteriores o estudante deverá realizar a matrícula junto a UninCor, nas

disciplinas previamente definidas durante o processo de formalização do

intercâmbio. Todavia, modificações na grade de disciplinas escolhidas poderão ser

consideradas.

Os estudantes intercambistas terão o auxílio dos Embaixadores UninCor, grupo

formado por estudantes da própria instituição, que ajudarão o intercambista a se

adaptar à cidade, bem como à instituição.



REGISTRO NA POLÍCIA 
FEDERAL

Com base no o Decreto Nº 9.199, de 20 de novembro de 2017, que por sua vez

regulamenta a Lei no 13.445, de 24 de maio de 2017, que institui a Lei de

Migração, o imigrante que possui visto temporário que tenha ingressado no Brasil

deverá proceder à solicitação de registro no prazo de noventa dias, sendo esse

prazo iniciado a partir da data de ingresso no país, sob pena de aplicação de

sanção.

O registro nada mais é que a inserção de dados junto a Polícia Federal e é

obrigatório a todo imigrante detentor de visto temporário ou de autorização de

residência. A Carteira de Registro Nacional Migratório será fornecida ao imigrante

registrado, na qual constará o número único de Registro Nacional Migratório.

Acessando o link abaixo você terá acesso a todos os documentos necessários

para a autorização de residência para fins de estudo:

http://www.pf.gov.br/servicos-pf/imigracao/cedula-de-identidade-de-

estrangeiro/portarias-interministeriais/portaria-interministerial-no-7-de-13-de-

marco-de-2018

http://www.pf.gov.br/servicos-pf/imigracao/cedula-de-identidade-de-estrangeiro/portarias-interministeriais/portaria-interministerial-no-7-de-13-de-marco-de-2018


TELEFONES ÚTEIS

Polícia Militar: 190

Bombeiros: 193

UninCor: 

+55 (35) 3239 - 1000

Hospital São Sebastião: 

+55 (35) 3239 - 3950

Polícia Federal (Varginha): 

+55 (35) 3229-4101

Serviço de Atendimento 

Móvel de Urgência – Samu: 

192



CONSULADOS E EMBAIXADAS

Argentina: Consulado-Geral do Brasil em Buenos Aires - Carlos

Pellegrini 1363 5º piso - C1011AAA - Ciudad de Buenos

Aires – Argentina.

Consulado-Geral do Brasil em Córdoba. Av. Ambrosio

Olmos 615, B° Nueva Córdoba,CEP X5000JGB, Córdoba

– Provincia de Córdoba. Tels.: 00 54 (0351) 468-5812,

5919/7077, 460-1005. FAX: 00 54 (0351) 468-5539.

Plantão Consular (cel.): 00 54 9 (351) 529-0708. E-mail:

cg.cordoba@itamaraty.gov.br.

Consulado-Geral do Brasil em Mendoza. Calle

Rivadavia, 628 - Ciudad - Província de Mendoza. Tel

(261) 423 0939 - Plantão Consular (cel) 00 54 9 261

155378478 E.mail cg.mendoza@itamaraty.gov.br

Consulado do Brasil em Puerto Iguazú - Av. Córdoba,

278 - Puerto Iguazú - Misiones - Argentina | CPA

N3370COP | Telefone: 3757 420 192 / Plantão consular:

3757 15 435 088.

Angola: Embaixada do Brasil em Luanda. Av. Presidente Houari

Boumedienne, 132-138, Miramar. CP 5428 - Luanda -

Angola. Tel.: (+244) 222 44 20 10; Fax.: (+244) 222 44 49

13

Bolívia: Consulado em Cobija: Av. Chelio Luna Pizarro, sín número,

esquina Avenida Otto Felipe Braun , 1ºe 2º pisos, Barrio

Brisas del Acre - Cobija, Pando, Bolivia. Telefone fixo: (591)

3842-2110.Celular de plantão: (+591) 7291-6683. Endereço

eletrônico: cgcobija@itamaraty.gov.br

Embaixada do Brasil em La Paz: Av. Arce esq. Rosendo

Gutierrez Edf Multicentro, Planta baja Casilla: 429, La Paz,

Bolivia Tels: (591-2)216 6400. E-mail:

brasemb.lapaz@itamaraty.gov.br .

Consulado-Geral em Santa Cruz de la Sierra - Avenida

Marcelo Terceros Banzer (Tercer Anillo Externo), número

334, U.V. 58, Barrio Sirari telefone: + 591 (3) 344.75.75 - fax:

+ 591 (3) 345.04.88 - E-mail: cg.santacruz@itamaraty.gov.br

Cabo Verde: Embaixada do Brasil em Praia - Chã de Areia, 2 C.P.

93, Praia, Ilha de Santiago, Cabo Verde, Tel: (+238)

261 56 07/08, Fax: (+238) 260 30 45 - E-mail:

brasemb.praia@itamaraty.gov.br,

Chile: Consulado-Geral do Brasil em Santiago: Los Militares

6191, Térreo - Las Condes - Santiago - Chile - Tel: (+56)

22820-5800 - Fax: (+56) 22441-9197 - E-Mail:

cg.santiago@itamaraty.gov.br.

mailto:cg.cordoba@itamaraty.gov.br
mailto:cg.mendoza@itamaraty.gov.br
mailto:brasemb.lapaz@itamaraty.gov.br
mailto:cg.santacruz@itamaraty.gov.br
mailto:brasemb.praia@itamaraty.gov.br


CONSULADOS E EMBAIXADAS

Colômbia: Embaixada do Brasil em Bogotá - Calle 93 # 14-20, 8

Andar | CP 110221. Telefone: (+57) 310 809 6169. E-mail:

consular.bogota@itamaraty.gov.br.

Costa Rica: Embaixada do Brasil em São José - Torre Mercedes, 6º

andar; Paseo Colón, San José - Costa Rica. Telefone

Geral: (+506) 2295 6875. E-mail:

brasemb.saojose@itamaraty.gov.br.

Equador: Embaixada do Brasil em Quito - Av. Amazonas, N39-123 y

José Arízaga Edifício Amazonas Plaza, Piso 7, Telefone:

(593) 2 227-7300 - E-mail: brasemb.quito@itamaraty.gov.br.

Espanha: Consulado-Geral do Brasil em Madri - Rua Goya 5 e 7 -

entrada pela galeria comercial - 2º andar | 28001 - Madri,

Telefone: (+34) 917021220.

Consulado-Geral do Brasil em Barcelona - Avenida

Diagonal, 468, 2º 08006 – Barcelona – E-mail:

info.barcelona@itamaraty.gov.br

EUA: Consulado-Geral do Brasil em Chicago - 401 North

Michigan Avenue, suite 825 - Chicago, IL – 60611 – E-mail:

central.chicago@itamaraty.gov.br.

Consulado-Geral do Brasil em Nova York - 225 East

41st Street (entre 2a e 3a Avenidas)

Nova York, NY 10017 – Telefone do Consulado-Geral: +1

(917) 777-7777. E-mail: cg.novayork@itamaraty.gov.br.

Consulado-Geral do Brasil em São Francisco - 300

Montgomery Street, Suite 300 - San Francisco, CA 94104 -

Tel.: (415) 981-8170 - Fax: (415) 986-4625 - Email:

cg.sf@itamaraty.gov.br.

França: Consulado-Geral do Brasil em Paris - 65 avenue Franklin

Delano Roosevelt 75008 – Paris - E-mail:

consulat.cgparis@itamaraty.gov.br.

Itália: Consulado-Geral do Brasil em Milão - Corso Europa 12 –

20122 – Milão.

mailto:consular.bogota@itamaraty.gov.br
mailto:brasemb.saojose@itamaraty.gov.br
mailto:brasemb.quito@itamaraty.gov.br
mailto:info.barcelona@itamaraty.gov.br
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mailto:cg.novayork@itamaraty.gov.br
mailto:cg.sf@itamaraty.gov.br
mailto:consulat.cgparis@itamaraty.gov.br


CONSULADOS E EMBAIXADAS

México: Embaixada do Brasil no México - Paseo de las Palmas,

215 | 4º Piso, Oficina 405 | Colónia Lomas de Chapultepec

| Delegación Miguel Hidalgo México - D.F. - CP 11.000 Tel:

+52-55-4160-3953 - Fax: +52-55-41603950 E-mail:

cgmexico@itamaraty.gov.br.

Paraguai: Consulado-Geral do Brasil em Assunção: Av. Mariscal

Estigarribia, nº 1856, entre General Aquino e Mayor

Fleitas, Bairro Ciudad Nueva, Assunção, Paraguai -

Telefone: (+595) 21 232-000 - Fax: (+595) 21 233-905 –

E-mail: cg.assuncao@itamaraty.gov.br

Consulado-Geral do Brasil em Ciudad del Leste -

Endereço: Calle Pampliega, 205, esquina com Paí Perez

- Ciudad del Este, Paraguai - Telefones: (595 61) 500.984

/ 500.986 - Fax: (595 61) 500.985 – E-

mail: consulado.deleste@itamaraty.gov.br.

Peru: Embaixada do Brasil em Lima - Av. José Pardo 850 -

Miraflores - Telefone : +511-512-0830 – E-mail:

embaixada.lima@itamaraty.gov.br

Portugal: Consulado-Geral do Brasil em Porto - Avenida de

França, nº 20, 1º andar, 4050-275

Porto, Portugal – E-mail: ascons.porto@itamaraty.gov.br.

Reino Unido: Consulado-Geral do Brasil em Londres - 3 Vere

Street, Londres, Reino Unido, W1G 0DG – E-mail:

cg.londres@itamaraty.gov.br

Uruguai: Consulado-Geral do Brasil em Montevidéu -

Convención, 1343, 6º andar, telefone +598 29012024, fax

+598 29000348 - E- mail cg.montevideu@itamaraty.gov.br

Venezuela: Consulado-Geral do Brasil em Caracas. Avenida San

Juan Bosco (entre 5a. y 6a. Transversales), nr. 2010,

Altamira - Caracas. Tels: (58-212) 956-7800 Fax: (58-

212) 2636405. E-mail: cg.caracas@itamaraty.gov.br.

mailto:cgmexico@itamaraty.gov.br
mailto:cg.assuncao@itamaraty.gov.br
mailto:consulado.deleste@itamaraty.gov.br
mailto:embaixada.lima@itamaraty.gov.br
mailto:ascons.porto@itamaraty.gov.br
mailto:cg.londres@itamaraty.gov.br
mailto:cg.montevideu@itamaraty.gov.br
mailto:cg.caracas@itamaraty.gov.br


SAÚDE

Antes de vir para o Brasil é obrigatório a contratação de um Seguro Saúde, para

evitar quaisquer tipos de transtornos. Se atente a compreender todas as

informações e de como funciona o seguro de saúde internacional que você

contratou.

Sempre leve consigo o número da apólice e o contato do seguro saúde. Caso

você precise consultar com algum médico, não deixe de entrar em contato com o

seu provedor de seguro de saúde (caso contrário, você corre o risco de pagar

pelas despesas médicas).

Caso você fizer uso de algum medicamento regularmente, favor trazer a receita

emitida por um médico, sua formulação e dosagem. E caso você use óculos ou

lentes de contato, lembre-se de trazer pares extras.

No Brasil não há obrigatoriedade de comprovação vacinal para entrada no país.

No entanto, o Ministério da Saúde do Brasil recomenda que atualizem a situação

vacinal previamente à chegada, conforme as orientações do calendário de

vacinação do país de origem ou residência. Atenção especial às vacinas de febre

amarela, poliomielite, sarampo e rubéola, difteria e tétano.



EMBAIXADORES 
UNINCOR

Os Embaixadores UninCor é um projeto, vinculado ao Núcleo de Mobilidade

Acadêmica da Universidade Vale do Rio Verde, com fins educacionais e

integrativos, com prazo indeterminado de duração, que se rege pelo próprio

Estatuto e pelas disposições legais e aplicáveis da instituição.

O Embaixadores UninCor tem por finalidade:

I - Auxiliar, integrar e orientar os estudantes de mobilidade acadêmica nacional e

internacional vinculados à instituição, auxiliando em todas as demandas durante o

período válido de intercâmbio;

II - Proporcionar aos estudantes da UninCor a troca de experiências culturais e

acadêmicas;

III - O Embaixador será um facilitador, contudo não terá responsabilidades sobre o

intercambistas, sendo o próprio intercambista responsável por suas ações e

comportamentos perante às normas da instituição e do país.



INFORMAÇÕES 
ACADÊMICAS

O registro acadêmico inicia-se com a matrícula. Após matriculado, o intercambista

passa a ser identificado como ACADÊMICO UninCor, e será identificado por um

código (registro). Posteriormente, receberá uma carteira estudantil com o código

de barra correspondente. O código identifica o acadêmico durante todo o seu

período de permanência na Instituição.

Na primeira aula de cada disciplina, verifique com os professores se seu nome

consta no diário de classe. Se não constar, procure imediatamente a Central de

Atendimento ao Aluno ou um Embaixador UninCor.

Para maiores informações fique estar atento às normas da instituição. Leitura

obrigatória:

Manual Acadêmico

Manual de Código de Conduta Ético Social

http://www.unincor.br/images/arquivos/geral/normas_e_procedimentos/manual_academico.pdf
http://www.unincor.br/images/imagens/2015/Outubro/codigo.pdf


SEGURANÇA

Assim como em qualquer cidade brasileira, a cidade de Três Corações requer alguns cuidados em relação ao trânsito durante a noite.

1. Evite andar sozinho em bairros afastados durante a noite.

2. Evite andar em parques ou estacionamentos sem luzes.

3. Evite andar sozinho após às 22 horas em qualquer local da cidade.

4. Sempre avise a um amigo ou a sua família onde você está indo, ou se vai viajar para algum lugar.

5. Durante os primeiros dias na cidade, certifique-se de ter seu endereço escrito em algum lugar até memorizá-lo.

6. Mantenha sempre sua bolsa ou mochila perto do corpo, principalmente em transportes públicos e locais cheios.

7. Evite o uso de caixas eletrônicos à noite.

8. Mantenha cópias de seus cartões de crédito, carteira de motorista e outros documentos importantes, e mantenha cópias digitais dos seus

documentos em um e-mail.



CONSUMO DE 
DROGAS E ÁLCOOL 

O Brasil possui leis rígidas em relação ao consumo de bebidas alcoólicas e drogas:

1. O consumo de drogas é PROIBIDO no Brasil.

2. Se fizer uso de bebidas alcoólicas no território brasileiro faça isso com MODERAÇÃO E RESPONSABILIDADE!

3. Certifique-se de beber apenas com pessoas que conhece e confia.

4. A idade legal para beber é de 18 anos.

5. É proibido dirigir após a ingestão de bebidas alcoólicas.
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