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Mensagem da iPOLI 

 
 

 

 

A você, aluno aprovado pela Poli aos programas de intercâmbio, parabéns! 

 

A iPOLI – Escritório Politécnico Internacional é uma associação criada com o objetivo 
de incentivar a formação internacional do estudante politécnico. Desenvolvemos o nosso 
trabalho para facilitar essa mobilidade, pois acreditamos ser esta uma das responsáveis 
pela maior aproximação cultural entre os povos além de uma maneira de acelerar o 
crescimento profissional dos engenheiros formados em nossa escola. 

O objetivo deste pequeno guia é o de ajudá-lo durante seus preparativos. Indicamos 
aqui algumas das etapas que você terá de cumprir para ser aprovado pela escola no 
exterior, além de documentos que deverão ser preparados antes da viagem e outros itens a 
serem providenciados no momento de sua chegada. Queremos contribuir um pouco para a 
realização dessa sua grande conquista de estudar no exterior e de adquirir uma formação 
internacional! 

Listamos os principais itens que achamos importantes para que você tenha uma noção 
do que vem pela frente. Nossa intenção não é a de esgotar o assunto, mas a de expandir 
sua visão para facilitar uma programação de tempo e de esforço, oferecendo algumas 
informações complementares. 

As informações aqui apresentadas são uma compilação de trabalho e sugestões de 
alunos que já participaram deste programa. Estamos sempre prontos para receber novas 
informações e atualizações para tornar este guia cada vez mais completo, e para isso 
gostaríamos de contar com a sua contribuição, devolvendo aos alunos da próxima turma a 
ajuda recebida pelos alunos das turmas anteriores. 

Esperamos que você aproveite seu período de estudos no exterior e que conte 
conosco para o que for preciso. Boa viagem! 

Saudações politécnicas, 

 

Equipe iPOLI Team 

www.ipoli.com.br
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1. Antes da aceitação pela escola estrangeira 

A seguir vamos encontrar uma descrição dos documentos e alguns passos a serem 
tomados pelos estudantes aprovados pela seleção realizada na Poli pela CRInt, antes de 
receber a carta de aceitação da escola italiana. 

1.1. Documentos 

1.1.1. Envio do Dossiê de Candidatura  

Em geral, é enviao um dossiê para cada programa, escola ou bolsa. O envio para 
pedido de bolsa é feito pela própria escola no exterior, através de cópia do dossiê original 
enviado pela Poli à escola, ou é feito pelo aluno, através de dossiê específico. Para cada 
programa, é necessário verificar com a CRInt Poli como deverá ser o procedimento a ser 
seguido. Segue na tablea abaixo uma lista de documentos que normalmente são solicitados. 

Documentos pessoais (manter sempre disponíveis original e cópias) 

Passaporte Com validade superior à duração do programa; cópia das 4 primeiras folhas mais 
aquelas nas quais houver anotações. Para os que não possuem ainda, a CRInt pode 
emitir um pedido, para acelerar o processo. 

 

RG, CPF, Título de 
Eleitor, Alistamento 

Militar 

Nem sempre necessários, mas recomenda-se manter uma cópia por precaução. 

 

 

Fotos 3x4 Em geral solicitadas aos pares para cada dossiê, recomenda-se a tiragem de 10 fotos, 
para manter reservas, pois será necessário durante a viagem. 

Documentos a preparar 

Application Form Formulário de Inscrição, fornecido pela escola estrangeira. Observar atentamente os 
campos nos quais se solicita a indicação da opção de curso que o aluno pretende 
realizar. Em alguns casos, não há a possibilidade de se alterar a opção depois de 
enviado o dossiê, portanto o candidato deve pesquisar, nos sites das escolas, como 
funciona o programa pretendido e quais são as opções disponíveis, procurando 
conhecer e descobrir o máximo possível de informações para realizar a escolha com 
tranqüilidade e evitar surpresas. 

 

Curriculum Vitae Com no máximo 4000 caracteres ou 2 páginas – preferencialmente uma página apenas 
– e assinado. Para programas de estudo no exterior, as informações geralmente 
mencionadas esquematicamente são: ‘objetivo’, ‘formação acadêmica’, ‘experiência 
profissional’, ‘distinções acadêmicas’, ‘competências lingüísticas’, ‘conhecimentos em 
informática’, ‘experiências associativas’ e ‘outros interesses’. Lembrando que o 
Curriculum deve ser sintético e apresentar as informações de maneira clara e objetiva. 
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Motivation Letter Carta de Motivação, explicitando as razões pelas quais quer seguir esse tipo de 
formação no país e escola pretendidos, mencionando o tipo de programa (duplo-
diploma, aproveitamento de créditos, especialização, pós-graduação etc). Esta 
explicação é extremamente importante na avaliação da carta. Deve-se desenvolver 
brevemente o projeto de estudo e de carreira. Atenção: a carta de motivação não é uma 
descrição do Curriculum, e sim uma apresentação de suas expectativas e objetivos. 
Deve ter até 4000 caracteres ou 2 páginas e deve ser assinada. 

 

Academic 
Transcript of 

Records (Histórico 
Escolar) 

Em versão oficial em português emitida pela Poli e versão traduzida, em inglês ou 
língua da escola – verificar necessidade de tradução juramentada e sempre pedir duas 
cópias, uma para ser entregue e outra para ser guardada pelo aluno em caso de 
necessidade no exterior; 

Recommendation 
Letter 

Preparada por um professor, orientador ou empregador. Deve ressaltar valores e 
qualidades pessoais do aluno, citando programas e projetos dos quais o aluno 
participou, e ser destinada à escola no exterior. Deve conter de 1000 a 2000 caracteres, 
em uma página datada e assinada pelo recomendador. 

 

High School 
Diploma 

Cópia do Diploma de Conclusão do Ensino Médio. Em alguns programas, é solicitado 
também o Histórico Escolar do Ensino Médio. 

 

Certificações de 
Fluência em 

Idiomas 

IELTS, TOEFL, etc. Nem sempre se exigem certificado ou pontuação / desempenho 
mínimo de fluência. Verificar de acordo com o programa escolhido. 

 

De maneira geral, é enviado à escola no exterior um dossiê pelo correio com as 
informações e documentos por ela exigidos. A CRInt Poli costuma pedir uma cópia 
eletrônica dos documentos, que devem ser escaneados em baixa resolução (60 % de 
compactação), com o máximo de 100kb por folha. O arquivo final não deve exceder 3Mb. 

1.1.2. Dossiê para bolsas de estudo 

O candidato que desejar obter uma bolsa de estudos para financiar os seus estudos na 
Itália deve ficar atento também ao envio de dossiês de candidatura para essas bolsas. O 
procedimento comum é que a escola italiana faça a candidatura do aluno, mas há algumas 
bolsas que exigem candidatura pessoal, como é o caso da bolsa ASP. O aluno deve ficar 
atento aos comunicados da CRInt, que informa das datas limites. Mais informações sobre 
algumas bolsas estão descritas na seção de cada escola. 

1.2. Plano de Estudos 

Após a aceitação da escola no exterior, é feita a confirmação de disciplinas a serem 
cursadas. Esta etapa pode ser realizada no Brasil ou no momento da chegada à escola. 

No caso do Politecnico di Torino, quando os alunos chegam à Itália eles são 
encaminhados para um professor de seu curso, que é o responsável pelos alunos 
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estrangeiros daquele curso. Geralmente esses professores pedem um resumo de todas as 
matérias que o estudante cursou no Brasil, e eventualmente pode dizer para não seguir uma 
disciplina (porque já foi cursada no Brasil), ou aconselhar a seguir alguma outra de anos 
precedentes, mas isso varia muito. Geralmente os brasileiros acabam realizando o curso de 
Laurea Specialistica como se fossem estudantes italianos normais, devendo cursar 
disciplinas obrigatórias e optativas. 

As matérias estão alocadas dentro de blocos, e esses blocos são diferentes para cada 
Orientamento. Logo, antes de escolher as matérias que deseja cursar, o aluno de duplo 
diploma deve estar ciente das matérias que pode cursar dentro do Orientamento escolhido 
por ele. Os nomes dos Orientamentos são bastante sugestivos, e as descrições de cada um 
ajudam na escolha. Quem for para AC tem mais liberdade na escolha. 

O plano de estudos é realizado semestralmente. Todos os alunos têm cerca de um 
mês para decidir quais matérias que vão cursar durante o período, e preencher uma folha, 
contendo nome e código das disciplinas e também a assinatura dos respectivos 
professores, além da assinatura do coordenador do curso ao qual o aluno foi encaminhado 
assim que chegou à Itália. Isso por um lado é bom, pois desta forma é possível escolher 
com calma quais cursos realizar, assistir algumas aulas, conversar com os professores, até 
ter certeza do que realmente fazer. Por outro, a parte de material didático dos sites de 
muitas disciplinas são abertos somente para os alunos já inscritos. Nada que amizade com 
italianos não resolva. 

É indispensável entregar essa folha dentro da data estabelecida para poder se 
inscrever para as provas ao final do semestre.  

1.3. Curso de Línguas 

As escolas em geral oferecem cursos intensivo e extensivo da língua local para os 
alunos estrangeiros. Algumas pedem para que o interesse seja indicado já no formulário de 
inscrição enviado no dossiê, é preciso ficar atento. Outras oferecem uma relação das 
escolas de idiomas conveniadas, ou dos cursos internos oferecidos pelo campus com 
inscrição no país, depois da chegada. 

Por se tratarem de cursos de italiano para estrangeiros, esses são uma excelente 
oportunidade para fazer amizades com pessoas de vários países. 

O curso no Politecnico di Torino dura 3 semanas, com aulas inclusive durante a 
primeira semana de curso na faculdade. Após a conclusão do programa de italiano, os 
alunos farão uma prova escrita que será incluída na nota do Politecnico di Torino, mas que 
não contribui com os créditos do percurso formativo (120 créditos no total). 
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2. Depois da obtenção da Carta de Aceitação 

2.1. Ações no Brasil 

2.1.1. Passaporte Brasileiro 

O consulado exige que o passaporte tenha validade de no mínimo 3 meses além da 
data de vencimento do visto. Portanto, do momento da chegada do aluno em solo italiano, 
seu passaporte deverà valer por ainda 15 meses (o visto de estudos, no caso do Duplo 
Diploma, é emitido por 1 ano). 

 O ideal, embora não seja obrigatório, é ter o passaporte válido por todo o período de 
estada na Itália com mais 6 meses de folga. 

 A Polícia Federal elabora o passaporte brasileiro no modelo novo, azul, em 6 dias 
após o registro das impressões digitais e foto. Verifique com antecedência a possibilidade 
de solicitar o seu passaporte e agendar a visita ao posto da PF antes da solicitação do visto. 

A recomendação de ter um passaporte válido por todo o período do Duplo Diploma se 
justifica devido à burocracia do Permesso di Soggiorno, a permissão de moradia na Itália. 
Caso o estudante precise fazer uma alteração nos dados deste documento, o processo é o 
mesmo de um pedido de renovação e pode levar vários meses. 

Obs: Na Itália faz-se uso freqüente das ramificações de NOME e SOBRENOME que 
podem ser interpretados de maneiras diferentes de como é interpretado pela PF na emissão 
do novo passaporte. O Passaporte verde apresenta o nome completo na mesma linha e o 
passaporte novo, azul, apresenta no padrão internacional, dividindo em nome e sobrenome. 
Desse modo, o passaporte azul é mais seguro e evita dores de cabeça relativas ao nome. 

O site da Polícia Federal contém todas as informações sobre o novo passaporte e o 
procedimento de solicitação (http://www.dpf.gov.br) 

2.1.2. Seguridade Médica 

Todos os alunos contemplados pelos programas na Itália devem possuir uma 
seguridade médica para conseguir o "permesso di soggiorno" (carta de estadia na Itália). 
Existem basicamente dois tipos possíveis: o acordo bilateral Brasil - Itália (IB2) e um seguro 
privado INA ASSITALIA. Os dois dão direito à utilização do sistema emergencial de saúde, 
ou seja, pronto-socorros em caso de emergência. 

O Ministério da Saúde emite um certificado reconhecido em acordo firmado com 
diversos países, entre eles a Itália, chamado CDAM – Certificado de Direito a Assistência 
Médica (ver http://sna.saude.gov.br/cdam/index2.cfm). Com o CDAM, é possível obter o IB2. 

Para conseguir o CDAM / IB2 é necessário ser contribuinte do INSS no Brasil por no 
mínimo 3 meses. Como estudantes, podemos contribuir sobre um salário mínimo, 
equivalente a um valor aproximado de R$ 70,00 mensais. O cadastro no INSS, 
primeiramente é necessário ter um número da previdência social (INSS). Isso pode ser feito 
online (http://www.mpas.gov.br/) ou pelo telefone 0800 780 01 91 tendo em mãos as 
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seguintes informações: 

Nome completo 

Data de nascimento 

Nome do pai 

Nome da mãe 

Número do CPF e RG 

Carteira de trabalho – número e série (no caso de enquadramento de 
autônomo) 

Número do título de eleitor 

Endereço e CEP 

 

É possível se cadastrar como contribuinte facultativo ou como autônomo, sendo mais 
comum os estudantes se cadastrarem como FACULTATIVO. 

Para conseguir o IB2, o aluno deve se dirigir pessoalmente até a unidade 
descentralizada do SUS, no endereço: 

Av. Nove de Julho, 611 – 2º andar – sala 202 

Horário de atendimento: 8h00 às 13h00 

Tel. 3241.2197 

Prazo para retirada: 3 dias úteis 

 

Portando os seguintes documentos: 

RG - cópia autenticada e original 

CPF - cópia autenticada e original 

Passagem – cópia e original 

Passaporte – original e cópia autenticada do passaporte, da parte com número e o nome da pessoa 

Comprovante de residência – cópia autenticada e original 

GRPS – 3 últimas contribuições – cópia e original 

Declaração com firma reconhecida, válido por um ano (modelo da declaração a seguir). Para um 
período superior a um ano, o período de contribuição deverá ser maior e o certificado deverá ser 

renovado (na Itália ou no Brasil, por meio de um representante). 
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DECLARAÇÃO 

Eu, _____________________________________, declaro para fins de concessão de CDAM que viajarei 
para a Itália, com endereço (endereço de onde for ficar), no período compreendido entre (discriminar dia, mês e 
ano – não ultrapassar um ano). 

São Paulo, dia, mês e ano. 

___________________________ 

                             Nome Completo 

 

Para a obtenção do INA ASSITALIA, quando chegar à Itália, informe-se na secretaria 
da sua faculdade ou vá à agência do INA ASSITALIA mais próxima 
(http://www.inaassitalia.it/PortaleInaWeb/trovaAgenzie2.do?regione=found) e pegue o valor 
correto para estudante “extra-comunitário” e a conta para o depósito nos correios (Poste 
italiane). O valor para um ano é de  €98,00 (o pagamento nos correios – Poste Italiane – 
tem uma taxa de €1), sendo que no ano seguinte, quando da renovação do Permesso di 
Soggiorno, deverá ser pago novamente. Este valor cobre apenas emergências. Para 
consultas médicas o aluno deverá pagar o valor integral da consulta. O IB2, nesse caso, 
apresenta-se como vantagem porque permite ao aluno equiparar-se aos italianos em todos 
os quesitos relativos à cobertura pública de saúde, permitindo inclusive os descontos em 
farmácias e consultas diversas. 

2.1.3. Passagem Aérea 

O custo da passagem aérea é de aproximadamente €1000. Comece a verificar com 
certa antecedência:  

 

Datas disponíveis (alta/baixa temporada), companhias aéreas, rotas (por 
exemplo: avião e trem) e possibilidade de ir em grupo. (Muitas vezes, 

conversando diretamente com a Cia. Aérea, sem intermediários, conseguem-
se preços melhores); 

Descontos para estudantes em pacotes oferecidos pela STB (Student Travel 
Bureau) ou outras entidades estudantis; 

Custo (para passagens ida-e-volta ou só ida) e taxas de embarque de todo o 
trajeto; 

Limitações de bagagem; 
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Meio de transporte dos aeroportos até Torino 

 

Aeroporto de Malpensa 

� Entre o aeroporto de Malpensa e Torino existem 2 modos de ligação, sendo o mais barato a 
combinação “trem e ônibus”, mas o mais conveniente o ônibus direto. 

o O ônibus que liga o aeroporto de Malpensa e a cidade de Torino tem uma viagem a 
cada duas horas e meia aproximadamente. Os horários podem ser consultados pelo 
site http://www.autostradale.it  e o preço, quando da chegada dos alunos em 2006 e 
em 2007 era de €18. 

o Ônibus e trem: No caso da combinação entre ônibus e trem, pode-se pegar o 
ônibus de Malpensa até a estação de trem Milano Centrale por €6,00 com partidas 
regulares (http://www.autostradale.it). De lá, o trem para Torino Porta Nuova 
(Estação mais central de Torino) custa €8,75 e sai de hora em hora, no minuto 15 
(exceto 22:15, horário sem trem, sendo o próximo e último somente 00:30). Os 
horários dos trens podem ser consultados no site da Ferrovia dello Stato e Trenitalia 
(http://www.trenitalia.it). 

o Trem: A estação de trem no 1º subsolo do aeroporto de Malpensa o liga diretamente 
à estação metro/ferroviária de Milano Cadorna com horários muito bons durante o 
dia, porém param a noite (http://www.fnmgroup.it/orario/index.htm). O preço da 
viagem é de €11,00 e a viagem também dura 1hr. 

Aeroporto de Torino/Caselle 

� Entre o Aeroporto de Torino/Caselle e a cidade, a ligação também é feita de 2 modos: trem 
e ônibus. 

o Trem: O trem tem partidas de 30 em 30 minutos e liga o aeroporto com a estação 
Torino Dora (um pouco afastada do centro) em 19 minutos. O bilhete de ida, em 
qualquer uma das direções, custa €3,40 e dá direito, ainda, à utilização da rede de 
transportes urbanos (ônibus, tram e metrô) por 70 minutos. 
(http://www.comune.torino.it/gtt/aeroporto/index.shtml) 

o Ônibus: O ônibus tem partidas a cada 50 minutos e liga o aeroporto à estação Porta 
Nuova. A viagem dura 40 minutos e o preço é de €5,50. 

Aeroporto de Orio al Serio (Bergamo) e Milano Centrale 

� Entre o aeroporto de Orio al Serio (Bergamo) e Milano Centrale, o melhor meio de 
transporte são os diversos shuttles que saem praticamente a cada 30min do aeroporto ou 
da estação, e custa €7,90. 

 

 

 

 



iPOLI  - Guia de Viagem Itália 2008 

São Paulo - 2008 Página | 12  

 

 

2.1.4. Visto 

Para obter o visto italiano de estudo (tipo D), prepare-se para uma longa e cansativa 
empreitada. Comece juntando os documentos básicos necessários, que costumam mudar 
freqüentemente: 

 

 
Check List para obtenção do visto 

1 Carta de aceitação original da Universidade Italiana 

2 Carta da Universidade de origem, comprovando matrícula e alegando estar 
ciente da viagem 

3 Comprovante de compra de 6 mil €, em espécie ou traveller, para a viagem 

4 Seguro de saúde válido na Itália, sem limitação de cobertura ou certificado IB-2. 
Ou então declaração do interessado assumindo a responsabilidade de fazer o 
seguro na Itália; 

5 Meios financeiros suficientes para garantir a permanência na Itália durante o 
período de duração do visto, sendo necessário apresentar uma das opções: 

o Recibo bancário da compra de moeda estrangeira; 

o Travellers cheques 

o Dinheiro em espécie; 

o Carta de banco operante na Itália comprovando que o estudante possui 
uma conta corrente e que mencione o saldo bancário; 

o Cartão de crédito internacional ou italiano (Bancomat) nesses casos, o 
interessado deverá apresentar uma declaração da instituição financeira 
na qual  deve constar que o valor poderá ser retirado mensalmente; 

o Comprovante da concessão de bolsa de estudo, indicando o valor da 
mesma; 

Obs: Para os alunos que chegaram para o ano acadêmico de 2007/2008, 
somente os traveller cheques foram aceitos 

6 Comprovante de residência. 

7 Título de eleitor da cidade onde se alega residência 

8 Comprovante de alojamento na cidade italiana de destino, que pode ser o 
alojamento organizado pelo Politecnico (a pagamento) ou reserva em hotel por 
um período específico (a consultar com o consulado). 
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Todos os certificados e cartas devem ter firma reconhecida em cartório. Para o 
segundo ano, o aluno não precisa pedir um novo visto, já que a validade dele é de um ano 
apenas. Para permanecer na Itália, o aluno precisa renovar o Permesso de Soggiorno antes 
do vencimento. 

O aluno deve ficar atento a novas solicitações realizadas pela CRInt Poli e, de acordo 
com a disponibilidade, procurar identificar as datas de divulgação de respostas de bolsa e 
confirmação de aceitação da escola no exterior, preparando-se para as próximas etapas do 
processo. 

As informações sobre o visto italiano são inconstantes e podem mudar a cada ano. As 
informações que devem ser consideradas oficiais são as fornecidas pela CRInt Poli. 

2.1.5. Redução de nível econômico 

O procedimento de redução do nível econômico do estudante é feito em duas etapas. 
A primeira é no Brasil e a segunda, na Itália. 

Vale, também, lembrar que o Nível Econômico e a Faixa de Preço da MENSA são 
coisas diferentes. Não confunda! 

No PoliTo, todos os alunos pertencem a um nível econômico. Os alunos brasileiros em 
DD normalmente são enquadrados nos níveis mais altos. Para se enquadrar em um valor 
mais baixo, o aluno deve apresentar uma série de documentos que comprovem sua 
situação de renda, no Brasil. Um nível econômico baixo permite ao estudante concorrer a 
vagas em moradias estudantis a preços reduzidos, bolsas de estudo (auxílio financeiro ou 
material didático) etc.. 

Para reduzir o nível econômico, os pais ou responsáveis precisam fazer uma 
declaração, um documento com os dados do(s) declarante(s) (RG, CPF e moradia), onde 
conste o salário anual e o patrimônio no ano anterior à vinda do aluno à Itália. Além do 
mais, no documento é necessário citar quem compõe núcleo familiar. Se algum parente (por 
exemplo, os avós) morar na mesma residência, não esqueça de citá-los. Investimentos 
Financeiros também devem ser citados como parte do patrimônio. 

Aviso aos navegantes: para se declarar independente, precisa-se comprovar renda 
anual acima de €8.000,00. Em outras palavras, não apareça aqui com uma declaração de 
independente se você não ganha a referida quantia. E mesmo que você não more com seus 
pais desde que entrou na faculdade, o seu nome deve constar no núcleo familiar. 

A declaração deve ser assinada e a assinatura deve ser reconhecida em um Tabelião 
de Notas e Contas (existe um bem próximo ao Consulado Geral da Itália em São Paulo, na 
R. Augusta). Depois, o documento deverá ser traduzido por um Tradutor Juramentado 
reconhecido pelo Consulado Italiano (Você pode encontrá-lo no Patronato, que também fica 
próximo ao Consulado). Finalmente, o documento deverá ser levado ao Consulado Italiano, 
que reconhecerá a assinatura do Tradutor. 
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Lembre-se de checar no Consulado quais são os dias e horários do reconhecimento de 
firma de tradutores e prepare o bolso. O custo gira em torno de R$100,00. O valor da 
tradução deve ser consultado, mas também não sai muito barato 

O restante do procedimento encontra-se a seguir, uma vez que deve realizado já em 
território italiano. 

 

2.2. Ações a serem realizadas na Itália 

2.2.1. Codice Fiscale 

O Codice Fiscale é igual ao nosso CPF. Na sua chegada à cidade você precisará fazê-
lo para poder assinar o contrato de aluguel do apartamento, abrir conta em banco, além de 
ser obrigatório para diversas outras atividades. Para solicitá-lo, basta apresentar o 
passaporte e o certificado sai na hora. A formalidade para o Codice Fiscale não exige a 
posse do Permesso di Soggiorno, portanto pode ser feito logo na chegada do aluno.  

2.2.2. Permesso di Soggiorno 

O visto de estudos retirado no consulado permite somente a entrada no território 
italiano. Para poder morar na Itália, é necessário possuir outro documento, o Permesso di 
Soggiorno. Uma vez em posse deste documento, deve-se andar com ele o tempo todo, 
podendo assim deixar o passaporte em casa. Você terá que renovar o Permesso entre dois 
meses antes de seu vencimento e até um mês depois. Este documento é a permissão para 
morar na Itália. 

Para solicitá-lo, é necessário retirar numa agência dos correios (Poste Italiane) com o 
selo Sportello Amico (um selo azul, redondo, em alusão à bandeira da União Européia), o 
Kit Permesso di Soggiorno. No caso do PoliTo, o Ufficio Mobilità Studenti disponibiliza um 
auxílio ao preenchimento do Kit para os estudantes. Atenção, para enviar o Kit, o aluno 
deverá invariavelmente ir até uma Agência dos Correios com todos os documentos exigidos 
e fazer a postagem. No ato do envio, serão pagas 2 taxas: 

� Taxa de envio: €30; 

� Taxa de emissão do Permesso di Soggiorno Eletrônico: €27,50. 

Os documentos que devem ser apresentados e anexados à requisição estão 
explicados nos formulários contidos no Kit. Indicativamente, abaixo, está a lista de 
documentos a apresentar ao atendente dos correios. 
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Documentos necessários para o permesso di Soggiorno 

o Passaporte (original e cópia de todas as páginas, inclusive as que estiverem em branco); 

o Comprovante original do seguro-saúde; 

o Carta de aceitação com selo do consulado italiano ou carta em italiano do Politecnico 
alegando que você é aluno (pode ser solicitado no momento em que se faz a matrícula); 

o Selo (marca da bollo) de €14,65 que pode ser comprado em uma tabaccheria (as lojas com 
um grande "T" na entrada). 

 

 

A solicitação do Permesso di Soggiorno deve ser feita até o oitavo dia, contando a 
partir da sua chegada à Itália. Após o envio do Kit você receberá do atendente do guichê um 
recibo com um número de usuário e uma senha para poder acompanhar a solicitação do 
Permesso di Soggiorno pela internet. O site não é atualizado com grande freqüência 
(http://www.portaleimmigrazione.it). 

O estudante será convocado pela Questura por meio de SMS, caso tenha indicado um 
número de celular, ou então por carta enviada ao endereço indicado no formulário. Atenção: 
No dia em que se apresentar para o registro de impressões digitais o candidato deverá 
apresentar uma dessas duas formas de convocação. A impressão da convocação obtida 
pelo site poderá, ou não, ser aceita, ficando a critério do policial que estiver atendendo os 
estrangeiros na Questura. De qualquer maneira, a espera será grande. Caso o aluno não 
possua o SMS ou a carta de convocação, deverá solicitar a senha de informações à 
Questura e somente depois será encaminhado ao local correto, esperando, portanto, duas 
vezes. 

Recomendação: Para se informar sobre as leis que regem a imigração e circulação de 
estrangeiros pela Europa, o estudante pode consultar o site da Polizia di Stato 
(http://www.poliziadistato.it) e acessar a área “Stranieri”. Outro site com informações úteis é 
o Portale Immigrazione (http://www.portaleimmigrazione.it). 

Para a renovação do Permesso di Soggiorno, o procedimento é muito parecido com o 
acima descrito. A diferença é o menor número de formulários a preencher e a necessidade 
de anexar também uma cópia do permesso que está em sua posse (caso já tenha sido 
recebido). 

Atenção: O procedimento de emissão e/ou renovação do permesso é lento e pode 
levar vários meses. 

2.2.3. Tessera sanitaria 

A carteira sanitária facilitará todos os passos no caso de uma emergência médica ou 
se você precisar de uma receita para medicamento. Primeiro vá ao Ufficio di Collocazione 
da sua cidade. Eles te darão uma carta onde explicitamente estará escrito que você é um 
estudante. Vá com esse documento, passaporte, Permesso di Soggiorno e Codice Fiscale à 
Agenzia Sanitaria Locale e peça a sua Tessera Sanitaria. Eles pedirão para você escolher 
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um médico de uma lista (pegue o mais perto da sua casa) – esse será o seu médico de 
família, a quem você deve recorrer se precisar de algum medicamento que precisa de 
receita. A carteirinha chegará pelo correio. 

 

2.2.4. Redução de Nível Econômico 

Ao chegar, você deverá levar os documentos ao CAF (Centri di Assistenza Fiscale) e 
fazer a declaração ISEE. Para obtê-la, basta levar todos os documentos ao Ufficio CAF mais 
próximo (uma pesquisa no Google resolve o problema), junto com o Passaporte e o Codice 
Fiscale. 

O ISEE fica pronto na hora, com renda e patrimônio familiar em Euros e convertidos de 
acordo com uma taxa que varia de País para País. 

O último passo é ir ao EDISU (Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario del 
Piemonte), preencher mais um documento e solicitar a redução de nível. Este procedimento 
também é feito na hora. Para encontrar um escritório EDISU próximo de sua casa, também 
recomenda-se fazer uma busca na internet, já que em Torino são vários. 

O EDISU fornece moradia, descontos na Mensa (o bandeijão italiano) e bolsas de 
estudos. Os descontos na Mensa já são dados para os estudantes de DD, mas por outro 
lado, esses não podem concorrer a algumas bolsas de estudos. Todos os alunos de DD que 
tentaram a bolsa ano passado foram exclusos do processo. Convém consultar o 
regulamento antes da inscrição para evitar trabalho inútil.
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3. POLITO 

 

3.1. Apresentação 

O Politecnico de Torino é uma instituição de ensino conhecida e muito respeitada na 
Europa. A sede central do Politecnico está situada no Corso Duca degli Abruzzi 24, 
enquanto a sede do curso de arquitetura fica no Castello Valentino, Viale Mattioli 39, dentro 
do Parque com o mesmo nome. O Politecnico di Torino conta ainda com um complexo de 
salas de aula localizado na Via Boggio 71, muito próximo à sede central. Existem dois outros 
locais que fazem parte do Campus de Torino: a sede Lingotto, Via Nizza 230 e, finalmente, 
a sede Corso Francia, Corso Francia 366. 

O Politecnico conta, ainda, com cursos espalhados por outras cidades ao redor de 
Torino, são elas: Alessandria, Aosta, Biella, Ivrea, Mondovì e Vercelli. 

As sedes de Torino podem ser vistas em http://www.polito.it/ateneo/siamo/sedi/torino/. 

As sedes fora de Torino podem ser vistas em http://www.polito.it/ateneo/siamo/sedi/. 

3.2. Estrutura dos Cursos e Disciplinas 

O curso de engenharia na Itália é dividido em duas partes: a Laurea di Primo Livello, 
que dura 3 anos, e a Laurea Specialistica, que dura 2 anos. Os brasileiros que aqui chegam 
vem fazer o curso de Laurea Specialistica como se fossem estudantes normais italianos. 
Todos os cursos são formados por 120 creditos, incluindo a Tesi di Laurea (projeto de 
formatura), cujo valor varia de curso para curso. 

Segue abaixo a lista de todos os cursos de Laurea Specialistica em engenharia 
oferecidos pelo Politecnico di Torino. Observação: o POLITO também oferece cursos de 
arquitetura, que não serão mencionados aqui.  
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Torino 

� Ingegneria Aerospaziale; 

� Ingegneria Biomedica; 

� Ingegneria Chimica; 

� Ingegneria Civile; 

� Ingegneria dei Materiali; 

� Ingegneria dell’autoveicolo; 

� Ingegneria della Protezione del 
Territorio; 

� Ingegneria Edile; 

� Ingegneria Elettrica; 

� Ingegneria Energetica e Nucleare; 

� Ingegneria Matematica; 

� Ingegneria Gestionale. 

� Ingegneria Meccanica; 

� Ingegneria per l’ambiente e il 
territorio; 

� Ingegneria del cinema e dei mezzi 
di comunicazione; 

� Ingegneria dell’informazione; 

� Ingegneria delle telecomunicazione; 

� Ingegneria elettronica; 

� Ingegneria Fisica; 

� Ingegneria Informatica; 

� Ingegneria Meccatronica; 

� Ingegneria Telematica; 

� Nanotecnologie per le ICT; 

Mondovi 

� Ingegneria Civile per la gestione 
delle acque; 

� Ingegneria meccanica. 

Vercelli 

� Ingegneria Civile; 

� Ingegneria Elettronica; 

� Ingegneria Energetica; 

� Ingegneria Meccanica. 

 

O site do Politecnico di Torino pode fornecer informações mais ricas sobre os cursos, 
inclusive sobre o plano de estudos e a grade curricular. 
(http://didattica.polito.it/pls/portal30/gap.a_mds.init). 

3.3. Bolsas de Estudo 

Algumas bolsas de estudos podem ser pedidas logo após a aprovação do aluno no 
programa de Duplo Diploma. Outras são oferecidas pelo Governo Italiano, Governo 
Regional ou Instituições Financeiras. Convém estar atento ao site do Politecnico para que 
as oportunidades sejam aproveitadas. 
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3.3.1. ALPIP - America Latina Piemonte (Torino) 

A ALPIP é uma bolsa para programas de estudos diferentes do programa de duplo-
diploma, mas os alunos da Poli podem pedir a bolsa mesmo fazendo DD. A bolsa consiste 
em bonificação monetária, em conta corrente a ser aberta na Itália, com valor bruto de 
€10000 (Dez mil). A ALPIP privilegia alunos com melhor desempenho acadêmico e que 
ainda não possuam outra bolsa de estudos. 

Em 2005/2006 os alunos brasileiros contemplados com a ALPIP já viajaram para a 
Itália com o conhecimento de que haviam conseguido a bolsa; em 2006/2007 o processo 
ocorreu todo na Itália. Em 2007/2008, os alunos brasileiros contemplados com a ALPIP já 
viajaram para a Itália com o conhecimento de que haviam conseguido a bolsa; entretanto o 
número de alunos que ganharam a bolsa foi reduzido comparado com os anos anteriores. É 
preciso verificar como será o processo 2008/2009. Vale lembrar que as informações de 
caráter oficial são aquelas fornecidas pela CRInt Poli. 

Mais informações sobre a bolsa ALPIP podem ser obtidas no endereço 
www.polito.it/alpip. 

 

3.3.2. ICE - Regione Piemonte 

A ICE - Regione Piemonte é uma nova bolsa (oferecida pela primeira vez no ano 
acadêmico 2007/2008) para alunos da China, Indonésia, Vietnã e América Latina. A bolsa 
consiste em bonificação monetária, em conta corrente a ser aberta na Itália, com valor bruto 
de €10000 (Dez mil). A bolsa privilegia alunos com melhor desempenho acadêmico e que 
ainda não possuam outra bolsa de estudos. 

3.3.3. Bolsa de Material Didático 

No segundo trimestre de todos os anos, abrem as inscrições para a Bolsa para 
Material Didático. A inscrição pega muita gente de surpresa porque somente alunos que 
fizeram a redução de nível econômico podem se inscrever e, geralmente, o prazo para 
solicitação da bolsa é curto, impossibilitando o aluno de correr atrás da documentação 
naquele momento. 

A bolsa para Material Didático possibilita que você seja reembolsado em até €1.000,00 
caso compre objetos presentes em uma lista fornecida no prórpio edital. Ela abrange uma 
vasta gama de produtos que vai desde calculadoras até computadores pessoais e câmeras 
fotográficas. 

A quantia de é dividida em dois anos, €500,00 no primeiro ano e os outros €500,00 no 
segundo. Todos os detalhes são publicados no site do Politecnico di Torino e o aluno deve 
se informar. A inscrição em si é muito simples e não leva 5 minutos. Basta acessar a sua 
área do aluno (intranet do Politecnico) e fazer a inscrição. 

3.4. A vida em Torino 

Torino é uma cidade com diversas opções de passeios culturais, ecológicos e 
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noturnos. Embora menor do que Milão, a vida noturna conta com diversas baladas e 
bares/aperitivos que funcionam praticamente todos os dias. O ideal é se informar por meio 
de folhetos espalhados pelo Politecnico já que, como sabemos, o nome dos locais muda 
freqüentemente. 

Como na maior parte da Itália, no domingo as coisas são normalmente fechadas, com 
algumas exceções. Nunca deixe pra “aproveitar o final de semana”, como no Brasil, já que 
os italianos têm o domingo como dia para descanso mesmo. 

3.4.1. Cidade 

Torino é a cidade dos Alpes e da Molle Antonelliana. A Molle é o prédio mais alto de 
Torino e também pode ser vista na moeda de 2 centavos de Euro cunhada na Itália. No seu 
topo pode-se acessar o mirante que permite uma excelente vista da cidade. Para subir, o 
interessado paga em torno de €4 pelo elevador. As melhores vistas dependem do clima e da 
hora do dia. 

A Basílica de Superga também é um ponto alto para uma vista da bela cidade e do 
Vale abaixo. Em dias limpos, a vista dos Alpes é muito gratificante. Pode-se subir utilizando-
se o bilhete dos transportes urbanos ou então por meio de um bondinho a cremalheira que 
custa em torno de €4,00. 

O Parque do Valentino é também um local agradável para passeios ou piqueniques. À 
margem do Rio Pó, oferece espaços amplos e frescos para uma tarde longe do barulho e 
bagunça do trânsito da cidade. 

Torino fica a aproximadamente duas horas de trem de Milão, três de Genova e cinco 
de Veneza e Monte Carlo, Monaco. Em aproximadamente seis horas pode-se chegar a 
Paris de TGV. O Parque do Gran Paradiso, uma área protegida nos Alpes, situa-se também 
a aproximadamente duas ou três horas de trem (dependendo da estação mais conveniente 
para o passeio desejado). 

As estações de esqui mais famosas da região são Bardonecchia e Aosta. A primeira é 
um grande complexo onde foram disputados os Jogos Olímpicos de Inverno de 2006 e 
pode-se perfeitamente fazer o chamado “bate e volta”. O tempo de viagem (ida) é de duas 
horas aproximadamente. Aosta, um pouco mais ao norte e a três horas de distância, 
também tem pistas de esqui dos mais variados níveis de dificuldade. 

No circuito gastronômico, próximo a Torino situa-se a região de ALBA, muito conhecida 
pela qualidade de sua alimentação e cultura de queijos. Finalmente, sobre o sorvete italiano, 
o “gelato”, a sorveteria GROM, fundada em Torino e hoje com lojas até em Nova Iorque, 
serve o que talvez seja o melhor sorvete do mundo. Ao preço de €2,00 se compra um 
copinho ou cone de dois sabores. Os sabores são feitos de acordo com as estações do ano 
e são artesanais, sem adição de corantes e com ingredientes controlados. 

 

3.4.2. O Campus 

O PoliTo é dividido em vários Campi pela cidade. O central, maior, situa-se no Corso 
Duca degli Abruzzi 24. A maior parte dos serviços de secretaria fica aqui. Os cursos de 
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engenharia são concentrados nessa sede. 

As outras sedes podem ser encontradas no próprio site do Politecnico, mas convém ao 
aluno verificar, antes da inscrição, onde são ministradas as aulas de seu curso, já que, ao 
escolher a moradia, deverá procurar algo que seja cômodo para acessar seja a sede 
central, seja a sede secundária. 

As sedes de Torino podem ser vistas em http://www.polito.it/ateneo/siamo/sedi/torino/. 

O PoliTo também tem campi em cidades nos arredores de Torino, são elas: 
Alessandria, Biella, Ivrea, Mondovì, Vercelli, Verrès. O estudante deve conferir no ato da 
inscrição para o curso também qual é a cidade onde seu curso será ministrado. 

As sedes fora de Torino podem ser vistas em http://www.polito.it/ateneo/siamo/sedi/. 

 

3.4.3. Recepção 

A recepção fica a cargo do Escritório para a Mobilidade Estudantil (Student Mobility 
Office ou Ufficio Mobilità Studenti). É organizada uma palestra em data informada na carta 
de aceitação enviada ao Brasil pelo Politecnico. 

Qualquer dificuldade ou dúvida em geral, principalmente no começo da estada na 
Itália, pode ser facilmente esclarecida pelo pessoal do Ufficio Mobilità. Vale ressaltar que, 
diferentemente do Brasil, o escritório apresenta um horário de funcionamento bem restrito. 
Desde o ano acadêmico 2006/2007, de segunda a sexta (exceto quarta) entre 09h00min e 
11h30min. 

A presença na primeira palestra é muito esclarecedora. Nela o estudante vai 
esclarecer algumas das dúvidas mais básicas e entrar em contato com os termos mais 
comuns da vida diária na Itália (Questura, Abbonamento, Mensa, Tessera, Box Self-Service, 
Portale etc.). 

3.4.4. Alimentação 

A alimentação não é um gasto alto na Itália. Existem diversas redes de supermercado 
e se encontra facilmente vários deles espalhados pela cidade de Torino (Lidl, GS, Carrefour, 
Dì per dì, LD, CRAI). As promoções são constantes e cozinhar em casa, quando existir a 
possibilidade, é sempre uma excelente opção. 

A MENSA, que é o restaurante universitário, proporciona refeições muito completas 
para os estudantes inscritos. O custo é bem razoável, pagando-se €2,20 por uma refeição 
completa (2 pães pequenos, 1 sobremesa, 1 prato de massa ou arroz, 1 prato à base de 
carne) ou €1,40 pela refeição reduzida, que não inclui a carne. 

Os alunos em DD que vieram no ano acadêmico de 2006/2007 e 2007/2008 foram 
automaticamente inscritos na faixa de preço mais baixa (valores acima) no ato da retirada 
da carteirinha (tessera universitaria) e do livro de registro de notas (libretto). 

Para fornecer uma idéia geral, contabilizando-se alimentação em casa (supermercado) 
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e alimentação na MENSA universitária, pode-se estimar um valor em torno de €100 ao mês 
(Pouco menos de €3,50 ao dia). Atentem para o fato de que este valor é estimado apenas. 

A gastronomia italiana, como é sabido, é à base de massa (pasta). Os preços são 
relativamente baixos (se paga em torno de €1,00 por 1Kg de massa Barilla). Um brasileiro 
não costuma ter dificuldade em se adaptar à culinária italiana. A diferença de preço se dá, 
principalmente, no que diz respeito às frutas e às carnes, que são visivelmente mais caras 
que no Brasil. 

3.4.5. Transporte 

Em Torino a empresa responsável pelos transportes é a GTT (Gruppo Torinese 
Trasporti – http://www.comune.torino.it/gtt) que disponibiliza o metrô, os ônibus, os trams 
(bondinhos) e também os barcos que navegam pelo Rio Pó. Também é responsável pelo 
controle de estacionamentos e multas. 

O transporte em Torino funciona de uma maneira eficiente na maior parte do tempo, 
ficando escasso no período noturno e parado aproximadamente entre 00:30 e 5:00. Uma 
bicicleta, para os que pretendem economizar no bilhete de ônibus, é um excelente meio 
alternativo de locomoção, sendo a única contra-indicação diferente das conhecidas pelos 
brasileiros o frio no inverno. 

O bilhete de estudante pode ser comprado com a mesma facilidade de um bilhete 
comum. Basta solicitar nos postos de venda identificados com um selo azul e com as letras 
GTT em branco (em geral tabacarias e bancas de jornal). A compra do bilhete, em geral, 
não exige apresentação de documento estudantil, mas deve-se sempre estar com, no 
mínimo, a carteirinha do Politecnico e o bilhete quando utilizar os transportes. A única 
formalidade do bilhete, em si, é preencher o nome e a data de nascimento e carimbá-lo ao 
realizar a primeira viagem a bordo de um meio de transporte terrestre, nas máquinas que 
ficam dentro dos veículos (o metrô validará o bilhete quando for usado na catraca). 

Observação importante: Mesmo que seja estudante, os que possuem 26 anos de 
idade ou mais velhos NÃO podem usufruir do bilhete mensal estudantil (€18,00) e devem 
comprar o bilhete mensal comum (ordinario) por €32,00 

 

3.4.6. Eletrônicos 

Como os impostos sobre produtos eletrônicos na Europa são bem menores que no 
Brasil, e também por apresentar uma gama muito maior de opções, e de produtos mais 
avançados ou então que nem existem no Brasil, muita gente acaba aproveitando para 
comprar computador, maquina fotográfica, iPod, mp3.. 

O ideal é procurar nas lojas de eletrônicos Fique atento aos sites da Internet também, 
pois muitas promoções existem somente para a loja virtual. Algumas das lojas principais são 
mostradas a seguir. 
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Fnac www.fnac.it 

MediaWorld www.mediaworld.it 

E-price www.eprice.it 

Euronics www.euronics.it 

Computer City HW www.computercityhw.it 

3.4.7. Outras observações 

O CUS (Centro Universitario Sportivo) Torino é a associação mais próxima de uma 
Atlética brasileira. Organizando campeonatos e possibilitando aos alunos que participem 
das mais diversas atividades esportivas como vôlei, futebol, basquete, já tradicionais, mas 
também esqui, vela, entre outros. 
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4. Programa ASP - Alta Scuola Politécnica 

 

 

4.1. Descrição 

A idéia da ASP é ser um programa de excelência dos Politecnicos (Milano e Torino) e 
fazer com que os alunos italianos se destaquem por trabalhar em projetos multidisciplinares 
em equipes constituídas por pessoas de varias nacionalidades. A bolsa de estudos do 
programa fornece moradia de alta qualidade, mas não prevê nenhuma bonificação em 
dinheiro. 

Para manter a bolsa durante o 2° ano é necessário manter uma média de 27/30 de no 
mínimo 40 créditos aprovados. Pode parecer impossível em uma realidade Politécnica, mas 
as notas na Itália são em média mais altas do que as da Poli e, segundo depoimentos de 
alunos participantes do programa, estudando é possível manter a bolsa. 

4.2. Candidatura ao Programa 

As informações necessárias para o cadastramento na bolsa ASP descritas abaixo são 
meramente indicativas. A CRInt Poli disponibiliza as informações oficiais aos alunos. 

Para solicitar a bolsa ASP o estudante precisa ser escolhido para o DD e apresentar 
um certificado de proficiência em inglês dependendo do Politécnico escolhido:  

- o POLIMI prefere, para conceder uma bolsa ASP, que o estudante apresente, o 
quanto antes possível, um certificado TOEFL com nota igual ou superior a 210 pontos. O 
exame considerado é o realizado por via eletrônica e que tem nota máxima igual a 300 
pontos. Mas também aceita um certificado IELTS com nota igual ou superior a 5,0. 

- o POLITO prefere, para conceder uma bolsa ASP, que o estudante apresente, o 
quanto antes possível, um certificado IELTS com nota igual ou superior a 5,0 pontos. Este 
exame apresenta 10,0 como nota máxima. Mas também aceita um certificado TOEFL com 
nota igual ou superior a 210. 

4.3. Posso ter a bolsa ASP se não apresentar os certificados (conforme a 
escola) de proficiência exigidos?  

Lendo as informações e o FAQ no site do programa ASP (www.asp-poli.it) fica a 
possibilidade de o candidato ser avaliado, quanto ao inglês, de outras formas. Os 
certificados, aparentemente, garantiriam a participação no Programa.  

Mais informações sobre o programa ASP podem ser obtidas no site www.asp-poli.it. 
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5. Mensagem Final 

Ciao amici!  

 A equipe de edição do Guia Itália 2008 espera, sinceramente, que 
as informações contidas neste pequeno guia sejam úteis e ajudem a 
você, leitor, durante todas as etapas de sua nova empreitada. 

São meses de preparação, muitas cartas escritas, CVs e entrevistas 
que culminam em sua estadia por um ou dois anos estudando em um 
país distante. Serão árduas horas de estudos (o pessoal da Itália estuda 
muito), alguma dificuldade com o idioma e diferenças culturais, mas 
também vantagens como viagens pela Europa, festas, eventos culturais e 
uma infinidade de opções de diversão e crescimento pessoal que você 
vivenciará nos próximos meses. 

Entre de cabeça nessa oportunidade única e maravilhosa de viver 
na Itália, estudar num modelo diferente de formação, conviver com pessoas de diversas 
nacionalidades. É um grande desafio, mas o empenho e esforço despendidos para vencê-lo 
certamente serão reconhecidos no futuro profissional de todos. 

Nós da iPOLI queremos agradecer imensamente a todos os que contribuíram de 
alguma forma para a realização deste trabalho, especialmente aos veteranos pelo empenho 
em nos passar as tão valiosas informações "direto da fonte". Agradecemos também ao 
apoio da CRInt e do prof. Fernando Fonseca, que nos orientaram durante a preparação 
deste Guia.  

É nesse sentido que também queremos pedir a você, Politécnico que está indo para 
este soggiorno na Itália, que nos ajude a dar continuidade a esta iniciativa. Quando 
você completar um ano de estadia na Itália, já terá adquirido a experiência para colaborar na 
renovação contínua deste projeto, gerando novas edições que serão muito úteis para as 
próximas turmas, mantendo assim o espírito de cooperação que inspirou este trabalho.  

Todas as turmas sempre tiveram e-groups, que são uma excelente ferramenta para a 
troca de informações. No entanto, manter essa informação estruturada, organizada e 
atualizada em forma de um Guia é grande utilidade para os alunos, além de torná-lo um 
documento publicado, reconhecido e apoiado oficialmente pela Poli. É também um modo 
de deixarmos algo registrado na escola, uma contribuição como capital social que com 
certeza será valorizado por todos. Entre em contato com a iPOLI para ajudar e participar 
deste e de outros projetos nos próximos anos.  

Aproveite ao máximo a sua estada no exterior, pois o tempo passa muito rápido e as 
lembranças serão pra vida toda! Conte conosco para o que for preciso! Todos da equipe 
iPOLI desejam uma Boa viagem a vocês! Buona Fortuna! 

Arrivederci! 

Coordenação Guia Itália (2007 / 08) 

Jobson J. Campos Wadi / Ronaldo B. Tomei Jr
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