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Programa VetFriends 

Introdução 

O programa VetFriends é um projeto de extensão idealizado a partir do USP             
iFriends e organizado pela Comissão de Cooperação Internacional (CCInt),         
juntamente com os Departamentos de Cultura e Extensão do Centro Acadêmico           
Moacyr Rossi Nilsson (CAMRN) para integrar os intercambistas em nossa faculdade           
e visando uma aproximação dos discentes da Medicina Veterinária.  

O VetFriend é um aluno da FMVZ/USP que se propõe a ajudar um aluno              
internacional! 

O objetivo do Programa é a integração dos alunos da FMVZ/USP e dos             
alunos internacionais que nesta realizam intercâmbios estudantis, seja no âmbito          
cultural, social, como também acadêmico, em vista das áreas de estudos e            
interesse serem as mesmas.  
 

O VetFriend, portanto, pode auxiliá-lo de três formas gerais: 
 

1. Suporte Burocrático 
Orientação sobre como chegar na Polícia Federal, Cartório, e outras          

localidades que muitas vezes são corriqueiras para nós, mas não para o estrangeiro             
em uma cidade desconhecida; 

2. Integração Cultural e USPiana 
Nos primeiros dias, apresentar São Paulo nos arredores da USP aos alunos            

internacionais, bem como os principais locais para melhor adaptação dos          
intercambistas; 

3. Integração Acadêmica e Social 
Apresentar o campus da FMVZ/USP, onde são os Departamentos, Centro          

Acadêmico, Grêmio, Biblioteca, Restaurante, HOVET, dentre outros, bem como         
apresentá-los aos demais alunos da FMVZ/USP. 
 

Este Guia do VetFriend possui como objetivo orientar o aluno que possui            
interesse em tornar-se VetFriend para que as experiências de todos sejam as            
melhores possíveis! 

Vantagens de ser um VetFriend 

Ao tornar-se um VetFriend, você se compromete a fazer um bem muito            
valioso a um aluno internacional, além de abrir uma porta para novas experiências.  

É uma oportunidade de enriquecimento cultural, aprender sobre a cultura de           
um outro país, treinar um novo idioma, cultivar uma amizade internacional e ter             
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contato com estudantes de universidades internacionais. Há, ainda, a possibilidade          
de emissão de certificado àqueles que desejarem, com horas contabilizadas. 
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Comissão de Cooperação Internacional (CCInt-FMVZ) 
A Comissão de Cooperação Internacional (CCInt-FMVZ) da Faculdade de         

Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo (FMVZ/USP) tem           
como missão fortalecer as relações internacionais da FMVZ/USP com os centros de            
referência na área de Medicina Veterinária e assessorar os docentes e discentes            
nacionais e estrangeiros nas dinâmicas de internacionalização.  

A CCInt, juntamente com o Centro Acadêmico, é responsável pela          
organização do Programa VetFriends. Cabe à CCInt auxiliar os alunos          
internacionais com questões burocráticas, e é importante que o VetFriend conheça           
a equipe técnica da comissão para que possa tirar possíveis dúvidas! 
 
Horário de funcionamento: 
Segunda a Sexta, das 8h às 17h 
Prédio da Graduação 
 
Isabela Furegatti, MSc. 
Chefe de Seção 
Telefone/Whatsapp: (+55 11) 2648-1554 

 
Henrique Narducci 
Chefe de Seção (substituto) 
Telefone/Whatsapp: (+55 11) 3091-9954 

 
E-mail: ccint-fmvz@usp.br 
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Associações LAD: CAMRN 
O Centro Acadêmico Moacyr Rossi Nilsson (CAMRN) é parceiro da CCInt na            

organização do Programa! Os Departamentos de Cultura e de Extensão possuem o            
papel de realizar atividades direcionadas aos alunos internacionais, divulgar o          
Programa e, não menos importante, auxiliar a relação entre os intercambistas e os             
VetFriends.  
 

Algumas das atividades direcionadas que vêm sendo feitas, por exemplo,          
são: 

● Festival da América Latina: festival para celebrarmos as diferentes culturas          
da América Latina! Com direito a comidinhas e danças típicas, é um evento             
muito alegre e especial para todos os participantes; 

● Giro Cultural: passeio de ônibus por São Paulo, com roteiros especiais, que            
incluem diversos pontos turísticos da cidade; 

● Troca de Cultura: roda de conversa para troca de experiências, com uma            
edição especial voltada aos alunos intercambistas; 

● Encontro de Alunos, Professores, Funcionários e Intercambistas: um        
tempinho de muita cantoria, dança e comidinhas, para que possamos          
conhecer as diversas pessoas que fazem parte da nossa faculdade. 

 
Portanto, querido VetFriend, fique esperto nas datas e estimule seu amigo a            

participar desses e demais eventos! É muito importante para que ele se sinta             
integrado ao que acontece na nossa faculdade! 
 

E ah, contem com o CAMRN para tudo! 
 
Gestão Aconchego (2019/2020) 
Diretoria do Departamento de Cultura:  
Melissa Kim Takeuti (Corote 83) - (11) 94556-5050 
Diretoria do Departamento de Extensão:  
Fabiana Siqueira de Freitas (Soltinha 83) - (11) 97495-9600 
 
Facebook: CA Moacyr Rossi Nilsson / Página: Camrn Veterinária Usp 
Instagram: @camrn_vetusp 
E-mail: camrn@usp.br 
Facebook do Departamento de Extensão: Departamento de Extensão Vet Usp 
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Primeiros passos e Deveres de um VetFriend 

Primeira Ação 

Assim que o intercambista recebe sua carta de aceite é enviado um email             
tanto para ele quanto para seu respectivo VetFriend e, a partir desse momento, é              
aconselhado que você, querido VetFriend, entre em contato com o aluno           
internacional.  

Apesar dos contatos estarem disponíveis para ambas as partes, devido a           
muitos motivos, o intercambista pode se sentir intimidado ou preferir não iniciar uma             
conversa e por isso é importante que você assuma a responsabilidade como            
VetFriend e entre em contato com o intercambista!  

Se apresente e fique a disposição para esclarecer qualquer dúvida que ele            
possa ter (pode ser inicialmente por e-mail, perguntando se ele/ela se sentiria            
confortável em manter uma conversa por whatsapp). 
 

Ao chegar no Brasil, o intercambista precisa da ajuda do VetFriend em três             
questões principais: aeroporto, moradia e legalização de sua estadia.  

Aeroporto 
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 VetFriend entre em contato prévio com seu intercambista           
e combine de buscá-lo no aeroporto e deixá-lo 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, disponível no link: 
http://www.usp.br/internationaloffice/wp-content/uploads/student_researcher_guide_
USP.pdf e consulte a seção “USP and the state of São Paulo” ou acesse o link:                
http://ccint.fmvz.usp.br/vida-no-campus/ e vá à seção “Transportes e Mapas” com         
material produzido pela própria CCInt - FMVZ. 
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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.  

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 VetFriend, fica muito mais simples: pelo contato            
prévio (antes da chegada do intercambista), o VetFriend pode dar dicas e fornecer             
contatos para que o intercambista tenha uma ideia de onde procurar, com quem             
falar e possa até mesmo encontrar um lugar de confiança antes de chegar ao Brasil.  

É importante que o VetFriend 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 VetFriend 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. 
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Legalização Da Estadia  
O aluno estrangeiro tem um mês para regularizar seu status no Brasil. Após             

este prazo, incidirá uma multa por cada dia de atraso. Normalmente, a CCInt fica              
responsável por auxiliar o intercambista no processo de registro na Polícia Federal e             
demais órgãos, porém é aconselhável que o VetFriend esteja disponível para, numa            
eventualidade, acompanhar o intercambista à Polícia Federal e o ajudar na questão            
da documentação, uma vez que o site da Polícia Federal está disponível apenas em              
português.  
 
Para mais informações sobre a Carteira de Registro Nacional Migratório, acesse:           
http://www.pf.gov.br/servicos-pf/imigracao/cedula-de-identidade-de-estrangeiro 
 
Baseado no Manual de Apoio para os Amigos USP desenvolvido pela Aucani - Agência              
USP de Cooperação Acadêmica Nacional e Internacional - Área de Comunicação e            
Relações Internacionais 
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Atividades 
Um dos objetivos deste guia é auxiliar o VetFriend sobre o que fazer junto ao               

intercambista. A atuação em todos os 6 grupos de sugestões de atividades,            
realizando pelo menos uma ação proposta em cada, faz parte do conjunto de             
deveres do VetFriend que, no momento em que aceita fazer parte do programa, se              
coloca a disposição para atividades desse tipo. 

Apesar disso, nada impede (na verdade, esperamos) que outras atividades          
sejam feitas! 
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Emissão de Certificado 
O certificado para o Programa VetFriends será fornecido aos participantes          

com as horas contabilizadas a partir da folha de frequência que deve ser preenchida              
e entregue com a assinatura do VetFriend e do aluno internacional à CCInt e ao               
CAMRN no final do período de mobilidade do intercambista. 

Dessa forma, as atividades aqui sugeridas podem funcionar como um          
exemplo do que preencher na folha de frequência do programa para que no fim              
obtenha-se o certificado. 

A folha deve ser preenchida com a atividade e o número de horas em ação. É                
aconselhável que o VetFriend não se baseie apenas nas sugestões aqui           
recomendadas, mas que busque construir uma relação de amizade com o           
intercambista que permita a realização de diversas outras atividades. Todas elas, se            
registradas, serão contabilizadas como hora de atuação na emissão do certificado. 
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APROVEITE A EXPERIÊNCIA! 
 
 
 
 
 
 

 
 
Qualquer dúvida, entre em contato com o Departamento de Cultura, o                     

Departamento de Extensão do Centro Acadêmico Moacyr Rossi Nilsson (CAMRN) ou                     
com a Comissão de Cooperação Internacional (CCInt-FMVZ). 
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