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Sobre o guia
O Guia do Estudante Brasileiro na Coreia foi
elaborado pelo GRUPO KOBRA, grupo de estudantes
brasileiros na Coreia do Sul, com o apoio da Embaixada do
Brasil em Seul e da Comunidade de Brasileiros na Coreia.
O guia visa auxiliar o estudante brasileiro na Coreia,
abordando temas importantes sobre a vida acadêmica e
esclarecendo dúvidas frequentemente levantadas por alunos
brasileiros aqui do outro lado do mundo.
Note que as informações disponíveis neste guia são
somente referenciais e devem ser averiguadas junto às
instituições de interesse, atualizadas a época da publicação
deste guia.
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Antes de embarcar
Parabéns

Se você está lendo este guia, significa que você faz parte de um time de ousados e corajosos
que embarcaram na aventura de estudar na Coreia. Por isso, parabéns!
Como veteranos nessa aventura em desbravar a academia coreana, devemos dizer: você
fez uma ótima escolha! Serão muitos os desafios, algumas vezes não muito fáceis, mas no
final da jornada será uma ótima experiência, com muitas histórias para contar.
O fato de você estudar na Coreia abrirá portas e possibilidades que você não havia imaginado
antes. Permitirá que você conheça pessoas incríveis, e, mais importante, permitirá a você
ser “ponte”, precursor e catalisador de uma interação cada vez mais crescente entre Brasil
e Coreia.
Uma única dica é importante nesta aventura: tenha sempre a cabeça aberta! Esteja aberto
para viver experiências diferentes, conhecer costumes e maneiras diferentes, encontrar
pessoas diferentes. O que você vai levar de mais importante na sua experiência aqui é o
conhecimento do diferente, de como tolerá-lo e adaptar-se a ele.
As demais dicas deste guia serão úteis ao seu dia a dia por aqui, por isso não deixe de lêlas. Para viver na Coreia, porém, nada é mais importante do que estar aberto para novas
realidades e desafios. Guardou essa dica? Agora só precisa “passar o olho” no restante
deste guia.

Participe do grupo KOBRA
O Grupo KOBRA é a associação de estudantes e ex-estudantes brasileiros na Coreia do
Sul. A KOBRA foi fundada em setembro de 2010 por estudantes de diferentes áreas. O
grupo é formado por pessoas que, como você, decidiram embarcar na aventura de estudar
na Coreia.
A KOBRA promove a interação dos estudantes brasileiros veteranos com os recémchegados. Por isso, ao participar do grupo, você encontrará muitas informações e dicas que
facilitarão a sua vida estudantil na Coreia. O grupo também promove diversas atividades
para estudantes brasileiros que incluem reuniões, festas, palestras e eventos de integração
com a comunidade coreana.
Mais informações sobre a agenda da KOBRA podem ser encontradas nos sites abaixo:
http://www.kobrazil.org.
http://www.facebook.com/grupokobra
http://www.facebook.com/groups/161218743906454/

Antes do embarque
Antes do embarque é importante pesquisar informações mínimas sobre a Coreia do
Sul e suas especificidades. Este guia espera ser uma ferramenta útil neste sentido ao
viabilizar informações relevantes sobre a vida estudantil na Coreia. No entanto, vale
a pena procurar por outras fontes.
Informações sobre a Coreia estão extensamente disponíveis na internet e livros. O
governo coreano disponibiliza informações detalhadas sobre turismo, educação e
negócios na península coreana através de diversos sites. Para ter acesso a essas
informações basta procurar pelos termos “Coreia (do Sul)” e “(South) Korea” na
internet. O link abaixo pode ser um bom começo na sua busca por informações
sobre a Coreia:
•

http://www.bomdiaseul.com

Neste guia optamos por compartilhar com vocês sites direcionados à comunidade
brasileira. Abaixo, você encontra uma lista de sites, blogs e comunidades de brasileiros
que compartilham dicas e informações importantes sobre a vida na Coreia.
Embaixada do Brasil na Coreia:
•

http://seul.itamaraty.gov.br

Outros sites interessantes:
•

De prosa na Coreia:
◦

•

Gustavo in Korea:
◦

•

http://www.facebook.com/groups/187661607945821/

Associação Brasil-Coreia:
◦

•

http://www.gustavoinkorea.blogspot.kr

Comunidade de Brasileiros na Coreia:
◦

•

http://www.deprosanacoreia.blogspot.kr

http://www.facebook.com/groups/AssociacaoBrasilCoreia

Ciências sem Fronteiras – Korea:
◦

http://www.facebook.com/groups/286710708034238/

Antes de embarcar
Visto

Se o seu propósito é estudar na Coreia (indiferente do período de tempo) é essencial
que você retire o visto antes da sua chegada ao país. Estudantes devem providenciar a
emissão do visto D2. O visto deve ser retirado no Brasil diretamente no setor consular da
embaixada, em Brasília, ou no consulado coreano, em São Paulo. Se você mora em outras
regiões, consulte com o consulado sobre a possibilidade de tirar o visto pelo correio. Os
documentos necessários para emissão do visto de estudante estão listados abaixo:
•

Formulário de solicitação de visto (no site ou balcão da Embaixada)

•

Cópias do passaporte que incluem somente dados pessoais como foto, data de
nascimento e assinatura.

•

1 foto 3×4

•

Carta de admissão da faculdade coreana

•

Cópia de carteira de identidade (RG) autenticada em cartório

•

Cópia de CPF autenticada em cartório

•

Cópia/Comprovante de residência (conta de luz, gás, telefone, etc.)

•

Currículo do candidato

•

Declaração de renda da família ou carta de membro da família, que garante apoio
econômico do candidato durante período de estudo

•

Taxa para emissão do visto:
◦

Entrada simples: R$ 100,00 (acima de 90 dias)/R$ 60,00 (menos de 90 dias)

◦

Múltiplas entradas: R$ 160,00

Observações
A validade do visto é de 3 a 12 meses. Quem
quiser permanecer na Coreia, por mais de um
ano, precisará solicitar a prorrogação do visto
durante sua estada na Coreia.

Embaixada da Republica da Coreia do
Sul
SEN Av. das Nações, Lote 14-Asa
Norte Brasília-DF, 70436-900
Horário de funcionamento:

Residentes dos estados do Norte, Nordeste
9:30-12:00, 12:00-17:30
e Centro-Oeste devem emitir o visto na
Telefone: 61-3321-2500 (ramal 226)
Embaixada da Coreia no Brasil. Os residentes
das regiões Sudeste e Sul deverão solicitar
Fax: 61-3321-2508
o visto no Consulado Geral da República da
• Geral da República da Coreia em
Coreia em São Paulo.
São Paulo
Para mais informações, favor acessar o link
Horário de Funcionamento: 9:00abaixo:
12:00, 12:00-17:00
• http://bra-brasilia.mofat.go.kr
Telefone: 11-3141-1278

Compre sua Passagem
Existem várias opções de voos do Brasil para a Coreia.
Dois caminhos são os mais comuns: via Europa e via América do Norte, algumas vezes
com escala no Japão ou China. Para viajar via América do Norte, (Estados Unidos,
Canadá ou México), é necessária a emissão de visto, mesmo que você esteja somente em
trânsito (ou seja, irá fazer somente a troca de avião no país).
A emissão do visto de trânsito canadense é gratuita, mas deve ser solicitada com
antecedência, pois pode demorar algumas semanas para ser efetuada. Verifique essas
informações junto à embaixada destes países no Brasil, já que as mesmas podem sofrer
alterações.
Uma ferramenta útil para buscar passagens é o Matrix. Com ele você pode consultar
várias possibilidades de datas, trajetos e tarifas. Na hora de comprar, entretanto, você
deve ir diretamente com a companhia aérea ou através de uma agência de turismo.
http://matrix.itasoftware.com
Abaixo apresentamos algumas das companhias que fazem o trajeto via América do Norte.
Se você possui visto americano ou canadense é interessante checar essas possibilidades
porque essas empresas, às vezes, apresentam tarifas interessantes.
•

http://www.aircanada.com.br

•

http://pt.delta.com

•

https://www.koreanair.com

A viagem para a Coreia via Europa pode ser feita através de muitos países e companhias
áreas diferentes. A grande vantagem de viajar pela Europa é que, em geral, brasileiros
não precisam do visto de trânsito (ou mesmo de turismo por três meses).
Verifique alguma das possibilidades abaixo e veja qual é a mais interessante para o seu
bolso:
•

http://www.klm.com/travel/br_br/index.htm

•

http://www.airfrance.com.br/BR/pt/common/home/voos/bilhete-aviao.do

•

http://www.turkishairlines.com/en-br

Outra possibilidade de vir para cá é pelo Oriente Médio, via Catar ou Dubai. Para mais
informações acesse o link abaixo:
•

http://www.qatarairways.com/kobra

Antes de embarcar
Transferindo Dinheiro do Brasil para Coreia
Muitos estudantes precisam trazer uma grande quantia de dinheiro do Brasil para a Coreia.
Existem vários meios para enviar dinheiro do Brasil para cá. Os custos e condições são
variáveis. Por isso, analise as opções abaixo e escolha qual é a melhor pra você. Não deixe
de discutir no seu banco qual opção com melhor custo benefício para o seu caso.
1.

2.4.1 Western Union

É um dos meios mais eficazes e menos burocrático de envio de dinheiro. As taxas cobradas
não são altas e a taxa de câmbio é razoável. Visite uma agência ou representante da Western
Union para entender como funciona. Se na sua cidade não existir uma agência Western
Union, é possível fazer a transação por telefone. Para entender como funciona, acesse:
http://www.westernunion.com.br.
2.

2.4.2 Transferência bancária

É possível a transferência de dinheiro da uma conta bancária no Brasil para uma conta
bancária coreana. No entanto, considerando que vocês só terão uma conta em banco
coreano alguns dias após a chegada a Coreia, esta opção pode ser inviável num primeiro
momento. Para a realização desta operação, certifique-se com o seu banco o valor das taxas
administrativas e da taxa de câmbio e não se esqueça de ter em mãos o swift code.
3.

2.4.3 Travel Money

O “travel money” funciona como um cartão de débito e permite a realização de compras e/
ou saques de valores altos. O valor a ser gasto no exterior deve ser previamente depositado
em conta específica no Brasil. Não é cobrado nenhum imposto sobre a operação, mas
a taxa de câmbio pode ser bem salgada. Existe uma empresa especializada na emissão
do cartão do “travel money”. É também possível a emissão do “travel money” na sua
agência bancária. Sugerimos que consulte a sua agência para mais detalhes. Consulte os
links abaixo para mais informações:
•

http://www.cashpassport.com

•

http://www.bb.com.br/portalbb/page3,114,2041,6,1,1,1.bb?codigoMenu=934&co
digoNoticia=26918&codigoRet=13474&bread=1

•

http://www.itauuniclass.com.br/feito-para-voce-crescer/cartao-pre-pago-aliaseguranca-a-economia.aspx

•

2.4.4

Saque

Esta operação refere-se ao saque diretamente da sua conta brasileira aqui na Coreia. Esta é
opção utilizada por muitos alunos estrangeiros. No entanto, certifique-se com o seu banco
se o cartão permite saques no exterior e quais são as taxas envolvidas. Note que talvez seja
necessário desbloquear o seu cartão para uso no exterior e é sempre interessante notificar
a sua agencia de que você fará saques no exterior (caso não seja previamente avisado, é
possível que alguns bancos bloqueiem esta operação por considerá-la atípica e desconfiar
de furto).

Garantindo Sua Moradia
Antes do embarque, certifique-se de que você tem um lugar para morar ou, ao menos,
para se hospedar nos primeiros dias. A maioria das universidades coreanas oferece
dormitórios a preços razoáveis.
Certifique-se com o representante da sua universidade se existe a disponibilidade de
vagas e quais os meios para reservar sua vaga. Alguns dormitórios incluem também
alimentação.
Leve isso em conta na hora de fazer seu orçamento. Note que a maioria dos dormitórios
coreanos possuem regras rígidas para os moradores dos mesmos. O assunto será explorado
no capítulo 13.

Seguro de Saude
É extremamente recomendável adquirir um seguro de saúde para o seu período de estadia
na Coreia. A maioria das bolsas providencia o seguro de saúde ou oferece recursos para
adquiri-lo.
Verifique se a sua bolsa oferece o seguro e como funciona. Se não, recomendamos
verificar junto a sua universidade a possibilidade de adquirir o seguro na Coreia.
Em geral, os seguros coreanos são mais baratos que os seguros para viagem vendidos no
Brasil, muitas vezes com uma cobertura maior. Seguros internacionais, como o World
Nomads, também são uma opção.

Certificado de Vacinação
A Coreia não exige a apresentação de comprovante de vacinação quando da entrada do
estrangeiro no país. No entanto, alguns países da Ásia fazem essa exigência. A vacina
contra febre-amarela é a mais frequentemente exigida nos países asiáticos.
Por isso, se você pretende viajar na região, aconselhamos preparar o seu Certificado
Internacional de Vacina. Se possível, emita este certificado ainda no Brasil. Consulte o
seu Posto de Saúde para saber onde a vacina é aplicada em sua cidade.
O certificado é emitido pela Anvisa e é gratuito. Vacinar contra febre amarela na
Coreia é possível, mas custa caro e são poucos os postos de atendimento. Para maiores
informações sobre a emissão do Certificado Internacional de Vacina Contra Febre
Amarela, acesse:
•

http://portal.anvisa.gov.br/wps/content/Anvisa+Portal/Anvisa/Cidadao/
Assunto+de+Interesse/Certificado+Internacional+de+Vacinacao

Antes de embarcar
Medicamentos
Existem muitas dúvidas quanto a quais medicamentos trazer do Brasil e quais podem
ser encontrados aqui. Em geral, remédios simples para gripe, dor de cabeça, etc. podem
ser comprados facilmente nas farmácias coreanas por um preço muito mais baixo que no
Brasil. No entanto, para medicamentos mais complexos é necessária a apresentação de
receita médica na compra, o que pode ser solicitado a um médico coreano. Há também a
possibilidade de o medicamento não ser encontrado aqui. Por isso, a dica é:
•

Traga alguns (poucos) remédios, para tratar doenças simples, com os quais você
já esteja acostumado.

•

Caso você esteja sob medicação, discuta com o seu médico no Brasil a possibilidade
de trazer um estoque para o período que você ficará na Coreia e viaje acompanhado
da receita médica (de preferência escrita ou traduzida em inglês).

Itens essenciais

A Coreia não é o Brasil. A cultura e os hábitos coreanos são diferentes. Por isso, é
impossível manter a rotina brasileira na Coreia. A comida será diferente, a roupa será
diferente, essencialmente, tudo será diferente.
A melhor dica que podemos dar é: ADAPTE-SE! Esteja aberto e preparado para não comer
feijão todos os dias, para tomar banho com “mangueirinha” e para comer arroz no café-damanhã, algumas vezes.
Por isso, não aconselhamos fazer um estoque de comida e de outras coisas brasileiras pra
trazer – dificilmente você terá tempo e uma cozinha disponíveis para preparar comida.
Se tivermos que listar alguns produtos úteis para incluir na sua mala, eles seriam:
Desodorante
Especialmente se você é do tipo que só “dá jeito” no odor com uma marca específica.
Os desodorantes existem na Coreia, mas as opções são poucas já que os coreanos
não usam (não precisam). Caso você esteja em Seul, lojas como Olive Young e
Watsons têm desodorantes de marcas internacionais, como Nivea.
Sutiã
Não é fácil encontrar sutiãs para o tamanho de busto brasileiro. Por isso,
aconselhamos trazer algumas peças daí.

Itens essenciais
Barbeador
Os coreanos em geral não têm muito pelo e, consequentemente, quase não têm barba.
Por isso, os barbeadores que se encontram na Coreia são muito fracos para um brasileiro.
Existem aparelhos de barbear e barbeadores muito bons, mas não é fácil de encontrar e são
caros. Em Seul, lojas como Olive Young e Watsons têm barbeadores e cremes para barbear
de marcas como Gilette e Nivea.
Sapatos
Não é muito fácil encontrar sapatos para mulheres que calçam acima do tamanho 37 e
quando se encontra, é caro. O mesmo para os homens que calçam acima de 43. A vantagem
é que calçados são muito mais baratos por aqui, portanto, se você estiver disposto a procurar,
será recompensado. A sugestão é procurar no bairro de Itaewon, em Seul, e em lojas como
ABC Shoes. Não desista se não encontrar na primeira loja em que você entrar!

Muito Importante!
Não traga drogas! As leis coreanas são extremamente severas
quando o assunto é drogas. O uso, posse ou tráfico de drogas no
país é proibido e ilegal. O cidadão que for pego pelas autoridades
coreanas usando, de posse ou trafegando com drogas será
encaminhado diretamente à prisão e severamente punido.
As autoridades coreanas fazem uso de diversos meios para identificar o uso de drogas,
incluindo agentes secretos, informantes, bem como, coleta de informações dos acusados
pela posse ou uso de drogas.
Portanto, vale alertar a todos que a violação de qualquer regra das leis anti-drogas coreanas
resultará em detenção imediata do estrangeiro, aplicação de penas e multas severas, e
consequente, deportação do mesmo.
Na Coreia, não existe diferença entre usuário e traficante de drogas. Por isso, alguns
estrangeiros na Coreia tiveram sérios problemas pelo porte de drogas (mesmo que em
pequena quantidade).
Inclusive, existe o risco de ser preso e deportado pelo uso de maconha. Note também
que a vistoria nos aeroportos coreanos é severa. Por isso, é difícil alguma droga passar
despercebida na entrada na Coreia. Atente-se a esses fatos!

Duty-Free
1. Quando comprar no duty-free antes do seu embarque para a Coreia, esteja ciente de que
aqui as compras acima de 400 dólares poderão ser taxadas

Desembarcando
No Aeroporto
Para orientações sobre os procedimentos no aeroporto coreano, acesse:
•

http://english.visitkorea.or.kr/enu/GK/GK_EN_2_1_5.jsp

Ao apresentar-se à imigração é importante ter em mãos, além do seu passaporte, a carta
convite da sua universidade. Caso você não tenha a carta-convite da Universidade em mãos,
é importante trazer consigo o endereço da Universidade para preencher o papel da imigração
no momento da chegada.

Para Chegar na Universidade

Para os novos estudantes que chegam ao aeroporto de Incheon (ICN) e pensam em ir para a
universidade destinada por conta própria, há alguns diferentes meios de locomoção.
•

Recomendamos: Ônibus “Limusine”
São ônibus expressos ligando o aeroporto a determinadas áreas de Seul e a várias
outras cidades de norte a sul no país. Logo após sair do aeroporto, localize o balcão
de venda de passagens para Limousine Bus e pergunte qual ônibus vai para perto
da sua universidade. Este o levará até o seu destino com conforto e segurança, sem
preocupações. O preço pode variar de ₩10.000 a ₩16.000. Quando desembarcar do
ônibus, você poderá tomar um táxi comum para chegar até seu destino final.

•

AREX + Metrô
Caso você saiba próximo a qual estação de metrô se localiza a sua universidade,
você poderá utilizar a linha que liga o aeroporto à estação de Seul, o chamado AREX
(Airport Express Railway). Este é um trem que para poucas vezes e é mais barato
que os ônibus limusine. O trajeto entre o aeroporto e a estação de Seul custa ₩4.450.
No entanto, ao chegar no destino final, se sua universidade se localiza em Seul, ainda
será necessário sair da estação de trem de Seul para entrar na estação de metrô de
Seul para poder chegar até a estação de destino; e se sua universidade não se localiza
em Seul, será necessário comprar a passagem e esperar o próximo trem para a sua
cidade. Não é a forma mais indicada para quem vier a Coreia com várias malas
pesadas, já que o metrô tem muitas escadas e costuma estar lotado, mas é a mais
barata.

•

Táxi
Caso você chegue à Coreia com dinheiro e sem preocupação de tempo e não queira
usar os métodos acima, procure um táxi do lado de fora do aeroporto e indique ao
motorista seu destino. Apesar de ser mais conveniente, tendo a sorte de não pegar
algum congestionamento, o valor a ser pago será muito mais caro. Praticamente fora
de cogitação se seu destino não for Incheon ou Seul. Novamente, recomendamos que

Registrando-se na Imigração Coreana
Estudantes que pretendem permanecer por mais de 90 dias na Coreia do Sul devem
se registrar na agência da Imigração Coreana (출입국관리사무소, chulipguk gwalli
samuso) mais próxima da sua residência (veja endereços no próximo quadro) e solicitar
a Carteira de Registro de Estrangeiro (Alien Registration Card, 외국인등록증, wegugin
deungnokjeung).
O registro e emissão da carteira devem ser feitos em até 90 dias após a chegada à Coreia. É
ilegal a permanência no país por mais de 90 dias sem o registro na Imigração. Residentes
ilegais podem ser presos e deportados pelo governo sul-coreano. Não corra esse risco!
Além disso, a Carteira de Registro de Estrangeiro é necessária para abrir conta no
banco, assinar contrato de locação de imóvel, comprar aparelho celular, entre outros.

Documentos necessários

Veja abaixo lista de documentos básicos para registro na Imigração. Outros documentos
podem ser solicitados caso a caso:
1. Formulário de registro (disponível no escritório da Imigração)
2. Passaporte original
3. 1 (uma) foto colorida (3 × 4 cm)
4. Certificado de matrícula na universidade ou curso em questão
5. Endereço
6. Taxa de registro no valor de ₩30.000 (pagamento somente em dinheiro)
Importante: O registro deve ser feito pessoalmente e é possível marcar o horário do seu
atendimento no site http://www.hikorea.go.kr. O atendimento ao público é de segunda a
sexta-feira.

Agências de Imigração Coreana

•

Agência de Omokgyo (Atende aos residentes da parte sul da cidade)

319-2, Shinjeong 6 (yuk)-dong, Yangcheon-gu.
Estação de Omokgyo (Mokdong Stadium) Saída 7. Caminhar cerca de 10 minutos.
•

Telefone: 02-2650-6212~5

•

Agência de Anguk/Sejongno (Atende aos residentes da parte norte da cidade)
SK Hub Bldg. 2F, 89-4, Gyeongun-dong, Jongno-gu.
Estação de Anguk, saída 5. Caminhar por 100 metres. O edifício estará à direita.
Telefone: 02-732-6220

Atenção: Lista completa de todas as agências do país em http://www.hikorea.go.kr.

Desembarcando
Alterando dados do seu registro
A Imigração deve ser informada, no prazo de 14 (quatorze) dias, sobre qualquer mudança nos
dados do seu registro de estrangeiro, por exemplo, alterações de endereço (mesmo que a mudança
tenha sido no mesmo edifício), no passaporte (incluindo o número do passaporte, data de emissão,
ou alterações de data de expiração), no nome, de estado civil, de nacionalidade, etc.
O estrangeiro que deixar de informar as alterações às autoridades coreanas, no prazo estabelecido,
deverá pagar multa por dia de atraso. O montante da multa será determinado caso a caso. Há
registro de brasileiros que tiveram de pagar ₩100.000 por dia de atraso.
As alterações podem ser feitas online, no site http://www.hikorea.go.kr (clicar no ícone “forms”
localizado no “quick menu” do canto direito da página), mas é recomendável comparecer a agência
de imigração.

Registro na Embaixada Brasileira

Recomenda-se que todo brasileiro no exterior providencie sua matrícula junto ao setor consular
mais próximo. Após efetuar a matrícula, mantenha sempre seus dados de contato atualizados.
Importante: Todas as informações fornecidas pelo cidadão brasileiro para fins de matrícula são
sigilosas e em hipótese alguma serão fornecidas a terceiros.

1.

5.1.1

Por que fazer a matrícula consular?

•

Em casos de emergência, os dados da matrícula serão úteis para que a Embaixada possa
entrar em contato com você e sua família. Os dados também poderão ser utilizados caso
seja necessário facilitar seu contato com seus familiares no Brasil e/ou vice-versa;

•

Permitir à Embaixada conhecer melhor a comunidade a que deve prestar assistência;

•

Facilitar a identificação do brasileiro em casos de furto, roubo ou extravio de documentos,
possibilitando, por exemplo, a emissão de novo passaporte.

5.1.2

Como se cadastrar

1. Baixar o formulário de matrícula consular do site http://seul.itamaraty.gov.br/pt-br/
matricula_consular.xml.
2. Preencher apenas um formulário por família e gravar as modificações no seu computador.
3. Enviar o formulário preenchido por e-mail (como anexo) para seulcons@brasemb.or.kr.
4. Enviar, também por e-mail, cópia digital dos documentos brasileiros da pessoa chefe de
família e dependentes (ex. passaporte, carteira de identidade, CPF, título de eleitor) + fotos
3 × 4 escaneadas.
Importante: A carteira de matrícula consular somente será confeccionada para maiores de 18
anos e dependerá do recebimento das cópias dos documentos e fotos 3 × 4 por e-mail.

Atualização / Cancelamento
Para atualizar os seus dados basta enviar para o e-mail seulcons@brasemb.or.kr a alteração
a ser efetuada e o nome completo da pessoa cadastrada como chefe de família.

Cancelamento de cadastro
Quando você for embora da Coreia do Sul, não deixe de informar a embaixada brasileira.
Envie um e-mail para seulcons@brasemb.or.kr com o nome completo da pessoa cadastrada
como chefe de família e a data prevista da partida (não precisa ser exata). Se alguns dos
membros da família permanecerem na Coreia, a matrícula deverá ser atualizada com essa
informação.
Importante:

Estes serviços são gratuitos.

Muito Importante!
1.

Permissão para trabalhar

O estudante (com visto D-2) precisa de uma permissão especial para se engajar em qualquer
atividade renumerada. A permissão é denominada S-3. Para retirá-la é necessário a aprovação
da sua faculdade e orientador. Normalmente, só é permitido trabalhar com atividades
relacionadas à sua vida acadêmica. A permissão deve ser solicitada diretamente na agência
de imigração e os seguintes documentos devem ser apresentados:
1. Passaporte original
2. Carteira de Registro de Estrangeiro (Alien Registration Card)
3. Formulário de pedido (Form 34)
4. Formulário de recomendação (ver nos anexos)
5. Certificado de registro do contratante
6. Taxa no valor de ₩60.000
Outros documentos poderão ser solicitados dependendo de cada caso. Para informações
detalhadas, acessar o site:
• http://www.hikorea.go.kr/pt/InfoDetailR_en.pt.

Seja bem vindo a Coreia do Sul
Após seguir todos esses passos, você ja pode pensar em aproveitar a sua estadia sem
maiores preocupações! Bem vindo ‘a Coréia do Sul!

Conhecendo a Coreia
Dados Basicos

Nome oficial: República da Coreia
Capital: Seul
Área: 99.585 km2 (equivalente ao estado
de Pernambuco)
População (2011): 49.006 milhões
Idioma: Coreano
Sistema Político: Presidencialismo
parlamentarista
Presidente: Lee Myung-bak (desde
fevereiro de 2008, eleições em dez/2012)
Primeiro ministro: Kim Hwang-sik
(desde outubro de 2010)
PIB (2011): US$ 1,116 trilhão (15°
posição no rank mundial)
Renda per capita: US$ 23.749 (preços
correntes), US$ 31.754 (PPP)
IDH: 0,897 (15° posição no rank
mundial)
Fuso Horário: UTC+9 (12 horas à
frente do horário de Brasília). Não há
horário de verão.
Código telefone: +82
Voltagem: Em geral, as tomadas são de
220 volts, com tomada europeia (dois
pinos grossos)

Segurança:

Baixas taxas de criminalidade.

Religião: Nenhuma: 49,3%, Cristãos: 26,3% (Protestantes: 19,7%, Católicos: 6,6%), Budistas:
23,2%, Outras: 1,3%. Vale registrar também a influência do confucionismo e do xamanismo
sobre as religiões praticadas na Coreia do Sul.
Clima: Quatro estações bem definidas. Primavera, de março a maio, com temperaturas de
10ºC a 20ºC. Verão, de junho a agosto, úmido com fortes chuvas no mês de junho e temperaturas
a partir de 25ºC. Outono, de setembro a novembro, temperaturas de 5ºC a 15ºC. Inverno, de
dezembro a fevereiro, com temperaturas muito baixas, de -10ºC a 5ºC, e seco.
(Fonte: EMBAIXADA DO BRASIL NA COREIA DO SUL, Morando na Coreia: Informações
úteis, 1ª edição, 2012.41p.)

Moeda

A moeda coreana é o won (원, ₩ ou KRW). A moeda é utilizada na península há séculos e é
cognata com o yen japonês e o yuan chinês (todas escritas originalmente 圓). Com a divisão
da Coreia em dois países, após o fim da colonização japonesa, cada um passou a ter a sua
própria moeda, apesar de compartilharem o mesmo nome. A moeda sul-coreana, portanto, é
denominada oficialmente won sul-coreano.
O câmbio com relação ao dólar não chega a variar como o do nosso real, mas nos últimos
cinco anos teve uma cotação mínima de ₩900 e uma máxima de ₩1.500 por US$ 1,00.
Na prática, para facilitar os cálculos, fazemos as contas de ₩1.000,00 equivalendo a US$
1,00. Sua bolsa, por exemplo, será algo próximo a ₩1.000.000,00 (você é um milionário na
Coreia!). No entanto, o poder de compra deste valor é algo próximo a US$ 1.000,00. Para
consultas atuais da taxa de câmbio, consulte o site do Banco Central:
•

http://www4.bcb.gov.br/pec/conversao/conversao.asp

Feriados Coreanos

01 de Janeiro

Ano Novo do Calendario Solar

Fevereiro

01 de Março

5 de Maio

6 de Junho

Dia das Crianças

Dia do Soldado - Homenagem
aqueles que morreram durante
o serviço militar ou no
movimento de independência
do pais.

01 de Janeiro

Tradicional Feriado Coreano,
sendo considerado ate mais
importante que o Ano Novo do
calendario solar.

Abril

8º dia do 4º mês do
calendario Lunar
Aniversário de Buda

15 de Agosto

Dia da Libertação - Feriado
que comemora a derrota
Japonesa na II Guerra Mundial
e o fim da colonização da
Peninsula Coreana.

Novembro

Comemoração dos movimentos
pró-independência ocorridos
durante a colonização japonesa.

Setembro

3 de Outubro

Julho

25 de Dezembro

15º dia do 8º mês do calendario
Lunar
Dia de Ação de Graças
-Festival de Outono -Festa da
colheita tradicional Coreana.

Data de celebração do primeiro
Estado da nação coreana,
chamado Gojoseon.

Natal

Conhecendo a Coreia
Cultura
A sociedade coreana está baseada na tradição e na
filosofia confucionista. Por essa razão, a cultura
hierárquica das relações sociais (pai-filho; idosojovem; professor-aluno; patrão-empregado), o
pensamento coletivo entre outros são muito marcados
no dia a dia dos coreanos, o que os diferencia da
mentalidade ocidental e consequentemente da
cultura brasileira.
Esteja preparado para experimentar e viver a cultura
coreana: por mais diferente e difícil que possa parecer
em um primeiro momento, será um aprendizado para
toda a vida.
É uma cultura com uma riqueza histórica muito
grande, principalmente, de superação depois de anos
em guerra.
Além disso, a Coreia, apesar de parecer fechada,
está aos poucos abrindo-se ao mundo e à vinda de
estrangeiros. Isso tem ajudado a fazer que se abram
e que se tornem mais familiares à nossa mentalidade
ocidental.
No entanto, não se assuste se encontrar uma criança
na rua que olha para você estarrecida sem piscar
os olhos ou algum senhor ou senhora com idade
avançada toque seu cabelo ou sua pele sem dizer
nada; não se sinta ofendido com as diversas perguntas
que os coreanos irão fazer quando te conhecerem.
Da mesma forma que os coreanos são curiosos para
conhecer o estrangeiro, seja curioso também e você
verá o quão interessante e rica é a cultura deste país
que você escolheu para viver.
Viajar e explorar essa cultura não custa muito, então
não perca as oportunidades de explorar o que a
Coreia tem de bom!

Alimentação
Os pratos coreanos típicos, do dia-a-dia, podem ser tidos como bem diferentes da realidade
brasileira, principalmente a estudantil.
Enquanto no Brasil, a nossa comida é bastante gordurosa e carregada no sal, a comida coreana
pode ser considerada uma culinária muito saudável, fugindo aos padrões brasileiros.
A primeira grande diferença nos restaurantes coreanos começa pela entrada: não há o selfservice ao estilo brasileiro. A grande maioria dos restaurantes tem o serviço ‘‘à la carte’’,
que contém o prato principal e os acompanhamentos, chamados de banchan. O segundo vem
totalmente grátis, pois esta é a maneira que os coreanos comem em restaurantes e casas. Além
disso, o kimchi sempre estará ao lado do seu pedido

Outra grande diferença pode ser conferida na grande quantidade de verduras e legumes. Em
qualquer estabelecimento ou bandejão universitário, a presença de alimentos mais saudáveis
é grande.
Ao mesmo tempo, carne é um alimento bem difundido pelo país afora. A diferença de preços
entre os tipos de carne podem ser grandes. A de porco e frango são as mais baratas, seguidas
pela carne bovina estrangeira (estadunidense e australiana são as mais comuns) e de longe, a
carne coreana, que é extremamente cara e é degustada em ocasiões mais especiais.
Um último ponto diferencial, e talvez o mais importante, seja o uso excessivo de pimenta. A
culinária coreana é conhecida por seus pratos extremamente apimentados, o que não é bom ao
paladar de muitos dos brasileiros que vem residir na Coreia. O primeiro choque é forte, porém
é recomendável que, caso não tenha problemas de saúde que o(a) impossibilite de comer, tente
se adaptar, já que a grande maioria dos pratos oferecidos na Coreia têm pimenta, seja forte ou
fraca.
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Um dos pratos coreanos mais comuns em restaurantes universitários é chamado bulgogi.
Qualquer universidade que tenha um restaurante para seus alunos o terá. Aos carnívoros, é
uma boa pedida. Além da carne (gogi, em coreano), vem acompanhado de arroz, legumes e
macarrão oriental.
Este prato, essencialmente, não é apimentado, segundo os coreanos. Porém, alguns podem
sentir, no começo de suas jornadas na Coreia, um gosto de pimenta. Este prato é um dos
mais baratos, especialmente em bandejões universitários, que seguem a o padrão de oferecer
alimentações por preços mais em conta. Neste caso, pode chegar a ₩3.000.
Aos que não querem ser impactados na primeira refeição na Coreia ou gostariam de ter um
descanso da pimenta, uma dica que pode ser encontrada em simplesmente qualquer restaurante,
inclusive os universitários, é o Tonkatsu, um prato originalmente japonês.
Vem acompanhado de carne de porco empanada coberto por um molho marrom escuro e
adocicado, geralmente feito com maçã, e arroz, além de uma salada. Este é muito recomendado
aos avessos à pimenta. Na universidade, ele pode custar um pouco mais que os outros pratos,
mas ainda assim segue abaixo dos ₩4.000. Em restaurantes país afora, pode chegar a ₩6.000
o prato.

Aos que gostariam de provar um prato mais saudável e delicioso, recomendamos o bibimbap.
Este, originalmente, não contém carne e é rico em verduras e legumes, além de ser acompanhado
de arroz e gochujang, um molho coreano feito à base de pimenta.
Há uma outra versão deste prato, servido em uma panela de pedra quente, chamada dolsot
bibimbap. Pode não ser encontrada em todos os estabelecimentos universitários, mas é possível
encontrá-lo com facilidade em outros lugares pelo país. Nos restaurantes, ele pode variar de
₩4.500 até ₩7.000.
Aos que estiverem na correria do dia-a-dia universitário, de uma aula para outra ou no
laboratório tendo tempo somente para uma boquinha, as opções são muitas e extremamente
baratas. E elas podem ser encontradas em sua maioria nas lojas de conveniência (7-Eleven,
FamilyMart/CVS4U, GS25) em cada esquina de ruas e universidades coreanas.

Conhecendo a Coreia
As duas mais ‘‘coreanas’’ são o kimbap e o macarrão oriental instantâneo, o famoso miojo,
chamado aqui de lamyeon. O primeiro é conhecido por ser a comida básica, que os coreanos
comem desde sua infância, quando eram feitos e colocados nas lancheiras pelas mães.
Os gostos podem ser variados, desde atum até salada, além de ter a opção da pimenta. O arroz
e o recheio são cobertos por alga, conhecida como kim (kim: alga; bap: arroz). Ele custará, em
média, ₩1.000.

Fora os de versão triangular, que custam menos e são muito práticos para comer enquanto
estiver extremamente ocupado(a). As várias opções de miojo coreano, em sua grande maioria,
são (muito) apimentados.
Os gostos são variados, porém a pimenta quase sempre está presente. Poucos são as ofertas sem
a adição do elemento. Podem variar o preço, mas ainda assim são muito baratos. Os que já vem
com o copo podem custar de ₩900 até ₩1.500.
Porém, caso você tenha um lugar para cozinhar, poderá ter outra opção, a de comprar o que
vem em um saquinho, e este ser ainda mais barato.
Aos que quiserem escolher algo sem a presença do tempero vermelho, um deles é o jjajangmyeon,

Vestuario

Os preços das roupas coreanas variam bastante. Em Seul, principalmente, pode-se encontrar
desde as marcas internacionais caras, como Chanel, Victor Hugo, até marcas com preços
acessíveis, como Zara, H&M e Forever 21.
A melhor dica para quem quer comprar roupa barata, principalmente roupa de inverno, é
ir à feira mais famosa em Seul chamada Dongdaemun (linha 1 azul escuro do metrô). O
centro (Myeondong) de Seul tem muitas variedades de lojas não só de marca ou lojas de
departamento como H&M ou Forever 21 que possuem roupas com estilo ocidental a preços
acessíveis, principalmente em fins de estações quando é a época da liquidação.
Fora de Seul e das grandes cidades como, por exemplo, Busan o custo de vida é mais barato
consequentemente, as roupas também. Mas é difícil encontrar certos tamanhos e estilos de
roupa. Outra dica é visitar os Premium Outlets, onde você pode encontrar calçados e roupas
de marcas internacionais com desconto.

Os coreanos tem uma forma bem particular de vestir-se. Primeiramente, na Coreia as quatro
estações do ano (primavera, verão, outono e inverno) são bem definidas então os coreanos
vestem-se adequadamente para cada estação.
E prepare-se! O frio coreano pode chegar a cerca de -20°C então, até mesmo as regiões mais
frias no Brasil não possuem um frio tão pesado como o da Coreia.
Além disso, apesar de os coreanos tentarem seguir a forma ocidental de vestimenta, eles ainda
são conservadores em alguns aspectos e algumas ocasiões para vestir-se. Por exemplo, as
mulheres aqui usam muito shorts e saias curtas (alguma vezes, até mais curtas do que as que as
mulheres brasileiras estão acostumadas a usar no cotidiano) mas não usam decote: normalmente
as blusas das coreanas, até mesmo na época do calor são com gola fechada.
Muito menos usam blusas que mostrem o umbigo ou as costas. Para as brasileiras, pode parecer
estranho no início, mas, aos poucos, acostuma-se e aprende-se a não mudar o jeito brasileiro de
vestir-se adaptando-se a maneira coreana.

Conhecendo a Coreia
Os homens não costumam usar shorts e camisa regata no verão, como os brasileiros. Normalmente,
usam bermudas ou calças estilo “pescador” e a camisa regata é uma peça íntima para os homens,
normalmente usado por baixo da roupa. Para os homens brasileiros, a “ceroula” pode parecer
algo fora de época, mas como o frio é muito intenso, logo sentirão a necessidade de usar esse tipo
de body (como é chamado aqui) para esquentar o corpo no inverno.
Nas universidades, os alunos raramente vão de chinelo ou com roupas esporte. A tendência
dos alunos é vestir-se de maneira que no Brasil chamaríamos de esporte fino não muito formal,
mas tampouco muito largados. Além disso, não é costume sair de cabelo molhado aqui, o que é
válido para ambos os sexos.
Bem, aos poucos observando os coreanos e consultando-os, aprende-se o que se deve ou não
vestir e em que tipo de ocasião. No entanto, não limite sua maneira de ser por causa disso.

Transporte - Metrô
O sistema de metrô oferece um meio conveniente de explorar as cidades metropolitanas na
Coreia. Mesmo com pouco conhecimento, qualquer um é capaz de usar os sistemas de metrô
metropolitano com facilidade.
Cada estação de metrô tem um nome, uma cor e um número, que representa a linha do metrô.
Estações de baldeação, onde duas ou mais linhas se cruzam, são marcadas de maneira diferente
– normalmente um grande círculo – no mapa do metrô.
Olhando no mapa metroviário, você pode determinar a sua estação de partida e chegada.

Máquina de venda e recarga de cartões

Máquina de venda e recarga de cartões

Os preços do metrô se diferem um pouco por idade (tarifa do metrô de Seul abaixo). Todas
as tarifas são cobradas através de cartões de transporte, que são requeridos para passar pelas
roletas de segurança.
•

Crianças abaixo de 7 anos de idade: grátis

•

Tarifas para distâncias excedentes a 10 km (dentro de Seul): ₩100 para cada 5 km
adicionais

•

Tarifas para distâncias excedentes a 40 km (dentro de Seul): ₩100 para cada 10 km
adicionais

•

Tarifas para distâncias excedentes a 30 km (fora de Seul): ₩100 para cada 5 km
adicionais

Cartões de transporte unitários são melhores para viagens somente de ida, enquanto cartões
múltiplos são os mais apropriados para visitantes de longo prazo/residentes (estudantes,
trabalhadores, etc) que usam o metrô para vários lugares durante o dia.
Por fim, muitas estações de metrô oferecem lugares de conveniência como sistemas inteligentes
de guarda-volume e estações de recarga de baterias de celular, assim como uma ampla variedade
de atrações, que incluem shoppings subterrâneos, exibições e performances.
Os cartões unitários podem ser adquiridos usando a máquina de venda e recarga de cartões,
localizada dentro das estações de metrô. As máquinas funcionam em coreano, inglês, japonês e
chinês. Cartões unitários podem ser usados somente no metrô.
1. Selecione sua língua de preferência.
2. Toque em ‘1회용 교통카드 (Single Journey
Ticket)’ à esquerda da tela.
3. Procure e selecione o seu destino. As estações
do metrô são listadas em ordem alfabética.
4. Selecione a quantidade de cada tipo de cartão
desejado. Cartões comuns são para adultos e
crianças maiores de 13 anos, enquanto cartões
com desconto são para crianças entre 6 e 12
anos e idosos.

Máquina de venda e recarga de cartões

5. No momento de selecionar a quantidade, o
preço do cartão será mostrado no lado esquerdo
da tela (Figura X: cartão unitário). Para cada
cartão, a tarifa mínima é de ₩1.150, e o valor
do depósito é de ₩500. Você receberá de volta
o valor do depósito integralmente ao chegar no
seu destino final.

Conhecendo a Coreia
1. Pague pelo preço total do cartão. A máquina recebe notas de ₩1.000, ₩5.000 e ₩10.000 e
moedas de ₩50, ₩100 e ₩500.
2. Espere pelo seu cartão.
3. Retire-o e dirija-se para as catracas.
Procure por uma catraca com uma seta verde. As que tiverem um × vermelho ou símbolo de
restrição não estarão acessíveis. Passe seu cartão no leitor sobre a catraca. Depois de um bipe,
passe pela catraca e dirija-se à plataforma de metrô. Ao sair da estação no destino final, passe seu
cartão mais uma vez no leitor.

Transferência/Baldeação
Para a maior parte das vezes que forem feitas baldeações, você não terá que passar através da
catraca de segurança ou comprar outro cartão. Além do mais, as linhas de metrô são identificadas
por cores para uma melhor navegação dentro da malha metroviária. Simplesmente saia na estação
de baldeação correta e siga os sinais até a outra plataforma de metrô.
1.

10.1.3.1

Estações sem baldeação gratuita

Há três estações onde a baldeação não é possível com apenas um cartão unitário:
•

Seoul Station (Linha Gyeonguiseon para/de Linha de Metrô 1, 4)

•

Noryangjin Station (Linha de Metrô 1 para/de Linha de Metrô 9)

•

Gyeyang Station (Linha de Metrô Incheon de/para Linha do Aeroporto-Airport Railway)

Você poderá receber a devolução de ₩500 pelo depósito
do cartão unitário em uma máquina de devolução de
depósito na sua estação final. Simplesmente insira o
cartão na máquina e receba de volta o seu depósito.

1. Procure pela máquina de devolução de depósito.
2. Insira o seu cartão.
3. Receba os ₩500 referentes ao depósito na caixa
de moedas.

Dica do Kobra!
Recomendamos!
(recarregáveis)

Dinheiro

eletrônico:

cartões

T-Money

Os cartões T-Money são cartões de transporte recarregáveis, que podem ser usados nos
metrôs, ônibus, táxis e em alguns estabelecimentos comerciais. Eles não somente são
convenientes, especialmente para pessoas que pegam metrô, mas também mais baratos que
os cartões unitários, já que oferecem 10% de desconto sobre a tarifa básica.
Os cartões T-Money podem ser adquiridos por ₩2.500, usando as máquinas de venda de
T-Money, e recarregados com valores que variam de ₩1.000 a ₩90.000, usando a máquina
de venda de cartões e recarga, localizadas dentro das estações de metrô. Os cartões também
podem ser comprados e recarregadas em lojas de conveniência que possuem a placa
“T-MONEY”.
Além disso, os cartões T-Money Deluxe oferecem pontos de milhagem baseado no total de
tarifa paga.
OBS: Dependendo da sua região, o nome do cartão pode mudar, ou seja, não será T-money.
Recarregando o cartão T-Money

Conhecendo a Coreia
1. Selecione sua língua de preferência.
2. Toque em ‘T-money Card’ ao lado direito da tela.
3. Insira o seu cartão T-Money no lugar de recarga.
4. Selecione o montande de dinheiro que você deseja recarregar.
5. Pague o total de montante para recarga. A máquina recebe notas de ₩1.000, ₩5.000 e
₩10.000 e moedas de ₩50, ₩100 e ₩500.
6. Espere brevemente enquanto a máquina recarrega o seu cartão T-Money. Uma vez que o
cartão é recarregado, cheque o valor que foi carregado.

Atenção!
Sinal de saida

Sinal de transferência/ Baldeação
O sistema de codificação de cor dos sistemas de metrô oferecem viagens e transferências
convenientes. Necessitando transferir para a linha 7 da linha 3, por exemplo, basta descer na

Mapa do metrô de Seoul

Cores do metrô de Seoul

Dica do Kobra!
Dentro de todas as estações de metrô há mapas que oferecem informações para a área ao redor
das estações. Os círculos em amarelo com números representam os números das saídas, e o
círculo em vermelho mostra sua localização atual. No s mapas também há informações sobre as
paradas de ônibus ao redor e outros lugares de importância.
Muitas estações de metrô são equipadas com máquinas de guarda-volumes pagas. Além do
serviço de guarda-volumes, estes equipamentos oferecem vários serviços, que incluem o envio
e o recebimento de encomendas e lavagem

Conhecendo a Coreia
Transporte - Onibus
Para reduzir a confusão e simplificar o uso por parte do passageiro, cada ônibus do sistema
de trânsito municipal, dependendo de sua função, é de uma das seguintes cores: azul, verde,
vermelho ou amarelo. Os passageiros podem facilmente identificar o ponto de partida e o
destino final de um ônibus com um simples olhar. A área total de Seul está dividida em oito
regiões, que são claramente indicadas na designação numérica de cada ônibus.
Para buscar por rotas de ônibus públicos de Seul, acesse o link http://english.seoul.go.kr/
images/SeoulBusMap.pdf.

Ônibus azuis servem a maioria das avenidas entre o centro de Seul e
as cidades satélites de Seul. Os ônibus tem a letra “B”, representando
Blue. Cada um possui 3 dígitos (Exemplo: 141).
Ônibus verdes servem rotas entre estações de metrô e áreas
residenciais/principais linhas de ônibus. (Estas rotas sempre são
cobertas por ônibus menores, chamado village bus). Os ônibus tem a

Ônibus vermelhos servem rotas entre as grandes áreas (centro,
Gangnam, Yeongdeungpo, etc.) e cidades satélites metropolitanas
(Ilsan, Bundang, Uijeongbu, etc.). Estes ônibus possuem a letra “R”,
representando Red. Cada um possui 4 dígitos.

Ônibus amarelos servem para avenidas circulares no centro e
as principais áreas metropolitanas. Os ônibus tem a letra “Y”,
representando Yellow. Cada um possui 2 dígitos.

Atenção!
• Região 0 : Jongno-gu, Jung-gu, Yongsan-gu
• Região 1: Dobong-gu, Gangbuk-gu,
Seongbuk-gu, Nowon-gu
• Região 2: Dongdaemun-gu, Jungnang-gu,
Seongdong-gu, Gwangjin-gu
• Região 3: Gangdong-gu, Songpa-gu
• Região 4: Seocho-gu, Gangnam-gu
• Região 5: Dongjak-gu, Gwanak-gu,
Geumcheon-gu
• Região 6: Gangseo-gu, Yangcheon-gu,
Guro-gu, Yeongdeungpo-gu

Conhecendo a Coreia
Sistema de parada de onibus

Exclusiva para ônibus verdes

Ônibus verdes, azuis e vermelhos

Combinação de ônibus verdes e azuis

Exclusiva para ônibus amarelos

Tarifa de onibus
Tipo de ônibus

Azul ou verde

Amarelo
Verde (de
bairro)
Vermelho

Adultos
Jovens

₩1.050
₩720

Em
dinheiro
₩1.150
₩1.000

Estudantes Ensino fundamental

₩450

₩450

Adultos
Jovens
Estudantes Ensino fundamental
Adultos
Jovens
Estudantes Ensino fundamental
Adultos
Jovens
Estudantes Ensino fundamental

₩1.050
₩720
₩450
₩750
₩480
₩300
₩850
₩560
₩350

₩1.150
₩1.000
₩450
₩850
₩550
₩300
₩950
₩800
₩350

Categoria

Dica do KoBra!
Sugerimos a compra do cartão “T-MONEY”, que pode ser encontrado em qualquer estação de
metrô ou lojas de conveniência, como 7 Eleven, GS25, Family Mart, etc. O cartão custa ₩2.500
e você pode depositar de ₩10.000 até ₩90.000, para pagar ônibus, metrô, alguns táxis, entrada
em alguns museus, e também compras em alguns supermercados. Mais informações no site:
•

1.

http://www.tmoney.co.kr/jsp/newpub/oversea/english/eng_index.jsp.

Transporte Intermunicipal - Onibus
Ônibus

Ônibus expressos (고속, Gosok) e intermunicipais (시외, Shiwe) são o meio mais popular de
ir de uma região para outra na Coreia. As amplas redes de ônibus expressos e intermunicipais
oferecem um meio conveniente e confortável para se ir até mesmo aos menores vilarejos do
país.
•

Tempo de viagem
Os tempos de viagem podem variar dependendo das condições da rodovia, mas ônibus
normalmente saem no tempo certo, que é uma das razões de eles serem o modo preferido
de viagem entre coreanos.

•

Compra da passagem
Pela falta de sistema integrado de reservas, é recomendado que se compre as passagens
diretamente no terminal de ônibus. Uma vez que você tenha a passagem, cheque o número
do portão de embarque e entre no ônibus no portão correto (cheque com o motorista do
ônibus se você não estiver certo da informação). No ônibus, pode ser pedido que você
mostre a sua passagem para o motorista de ônibus ao embarcar ou desembarcar.

•

Localização
Na maioria das cidades, terminais de ônibus são localizados no centro da cidade. Há
hoteis e restaurants ao redor dos terminais. Em um terminal de ônibus, pode-se ser
encontrado banheiros, loja de conveniência, guarda-volumes, além de ATM. Alguns
terminais maiores também possuem restaurants, cafeterias e shoppings.

•

Diferença entre ônibus expressos e intermunicipais
Nos terminais de ônibus, há geralmente dois tipos de ônibus: os expressos (고속, gosok) e
os intermunicipais (시외, shiwe). Em alguns casos, estes ônibus podem desembarcar em
terminais diferentes (de diferentes localidades da cidade). Terminais Rodoviários com a
palavra 종합 (Jonghap) opera com os dois tipos de ônibus. Ônibus Expresso fazem uso
de rodovias expressas e fazem paradas em áreas de descanso. As tarifas dos ônibus ilban
(일반, normais) e udeung (우등, confortáveis) são diferentes, sendo o último mais caro, já
que é mais confortáveis e possui assentos mais largos.

Conhecendo a Coreia
Transporte Intermunicipal - Trem

Seul é conectada para todas as grandes cidades na Coriea através da ferrovia. Seul também
é ligado para as mais importantes cidades coreanas através do KTX, o trem-bala coreano
que chega a 300km/h, fazendo paradas entre cidades muito importantes. As estações para
embarque para diversas linhas ferroviárias são:
• Estação de Seul

•

•

◦

Linha Gyeongbu (KTX/Saemaul/Mugunghwa)

◦

Linha Gyeongui (Saemaul/Commuter)

Estação de Yongsan
◦

Linha Honam (KTX/Saemaul/Mugunghwa)

◦

Linhas Jeolla/Janghang (Saemaul/Mugunghwa)

Estação de Yeongdeungpo
◦

Linhas Gyeongbu/Honam/Janghang (Saemaul/Mugunghwa)

Transporte Intermunicipal - Trem
Estação de Cheongnyangni

•

◦

Linhas Gyeongchun/Jungang/Yeongdong/Taebaek (Mugunghwa)

Mugunghwa (무궁화)

•

Tem os preços mais baratos para trem, além de serem os trens com instalações mais
simples encontradas. Porém, é o trem tem mais paradas para entrada e saída de
passageiros.
Saemaul (새마을)

•

Tem os preços intermediários, com instalações mais luxuosas que o anterior. Mais
vantajoso, e faz menos paradas, portanto é mais rápido. Porém, os preços são mais caros
que o Mugunghwa.
KTX

•

◦

Trem-bala coreano. Oferece desembarque de passageiros somente nas principais
cidades coreanas. Atravessa o país em 2h30, porém oferece os preços mais caros.

Transporte Intermunicipal - Taxi
1.

Táxi

Há quatro tipos de táxis: comum (cinza), internacional (laranja ou preto), de luxo (preto),
e call taxis (cinza ou branco). Cada táxi tem seu sistema de cobrança de tarifa.
Os táxis internacionais têm serviço telefônico 24 horas, com atendimento em inglês,
japonês, ou chinês, mas custa cerca de 20% a mais do que um táxi comum.
•

http://internationaltaxi.co.kr

•

telefone 1644-2255

Os call taxis podem ser chamados pelo número 1330, número do Tourist Information

Conhecendo a Coreia
Saude

1. Seguros e planos de saúde
Os planos e os seguros de saúde na Coreia são praticamente uma coisa só. Na Coreia não
existe um sistema como o SUS que conhecemos, então em qualquer hospital ou clínica é
necessário pagar pelo atendimento.
Existem dois tipos de seguro de saúde aqui na Coreia: o privado e o público. Ambos são pagos
pelo usuário. Mas, o seguro nacional seria como um seguro público.
O Estado cobre uma parte maior do seguro, permitindo que se pague um valor insignificante
pela consulta ou pelo exame. Ou seja: o que numa consulta com o seguro privado paga-se o
valor total da consulta e posteriormente o seguro ressarce 70% do valor gasto, com o seguro
nacional (público) o valor que se paga pela consulta tem 90% desconto já no balcão da clínica
ou do hospital.
É importante verificar se o seu plano de saúde permite cobrir todos os tipos de consultas e ou
exames, e quanto é reembolsado em caso de uso. Observe que muitos consultórios costumam
oferecer exames extras, e muitas vezes dispensáveis, que não são reembolsados pelos planos.

1. Emergências (ambulância)
•

Disque-emergência: 119 ou 1339

•

Apoio com intérprete para emergências: 02-1588-5644 (há serviço em português)

1. Clínicas na universidade
Na grande maioria das universidades coreanas há uma clínica para atender os estudantes
gratuitamente. Essa clínica não é especializada, tampouco é um Pronto Socorro: é para caso de
emergências leves e tratamento paliativo.
Procure informar-se na sua universidade onde se localiza a clínica e quais são os horários.

1. Clínicas internacionais
• Seul
• Asan Medical Center (Hospital Seoul Choongang)
Endereço: 388-1, Poongnap-dong, Songpa-gu, Seul
Telefones: 02-3010-5001
Site: http://eng.amc.seoul.kr/lang/index.jsp
• Cha General Hospital
Endereço: 650-9, Yoksam1-dong, Kangnam-gu, Seul
Telefones: 02-3468-3127
Site: http://kangnam.chamc.co.kr/ic/

Saude

• Hanyang University Hospital
Endereço: 17 Haengdang-dong, Seongdong-gu, Seul, Korea 133-792
Telefones: 02-2290-9553/02-2290-8282 (emergência)
Site: http://ih.hyumc.com/english
• Kangbuk Samsung Hospital International Clinic
Endereço: Clinica Internacional, Total Health Care Center, Kangbuk Samsung Hospital
B1, 250, Taepyung-ro 2ga, Jung-gu, Seul
Telefones: 02-2001-5100
Site: http://international.kbsmc.co.kr
• Medi Flower Natural Birthing Center
Endereço: 2º andar, Lotte Castle Medici, 1656-4 Seocho-dong, Seul
Telefones: 02-548-9400, option “9”/010-8550-9742
Site: http://www.mediflower.co.kr/eng
• Samsung Medical Center (site em português)
Endereço: 50, Ilwon-dong, Gangnam-gu, Seul
Telefones: 02-3410-0200
Site: http://www.samsunghospital.com/global/po/main/main.jsp
• Seoul National University Hospital & Children’s Hospital (site em português)
Endereço: 101 Daehak-ro, Jongno-gu, Seul
Telefones: 02-2072-0505 / 010-8831-2890 (emergência)
Site: http://www.snuh.org/english/snuh/asnuh/portuguese.jsp
• Soonchunhyang University Hospital
Endereço: 59, Daesagwan-ro, Yongsan-gu, Seul
Telefones: 02-709-9158
Site: http://www.schmc.ac.kr/seoul/eng/index.do
• St. Mary’s Hospital Kangnam
Endereço: 222 Banpo-daero, Seocho-gu, Seul
Telefones: 02-2258-5745
Site: http://www.cmcseoul.or.kr
• Yonsei Severance Hospital
Endereço: 50 Yonsei-ro, Soedaemun-gu, Seul
Telefones: 02-2228-5800/5810
Site: http://www.yuhs.or.kr/en

Conhecendo a Coreia
Saude

• Busan

• Busan National University Hospital
Endereço: 305, Gudeok-Ro, Seo-gu, Busan
Telefones: 051-240-7472/7473
Site: http://www.pnuh.co.kr/english/english_index.html
• Inje University Paek Hospital
Endereço: 633-165 Gaegum-dong, Busanjin-gu, Busan
Telefones:: 051-890-6733, 6233, 6788
Site: http://www.paik.ac.kr/en/ga
• Dong Eui Medical Center
Endereço: San 45-1, Yang Jung 2 Dong, Jin-gu, Busan
Telefones: 051-850-8940/8941 ou 010-9457-8941
Site: http://www.demc.kr/eng/index.asp
• Daejon
• Daejeon Eulji University Hospital
Endereço: Seo-gu, Dunsan-dong, 1306, Daejeon
Telefones: 42-611-3000/3398/3399
Site: http://www.emc.ac.kr/international/default.asp
• Chungnam National University Hospital
Endereço: 282, Munhwa-ro, Jung-gu, Daejeon
Telefones: 42-280-8429
Site: http://www.cnuh.co.kr/english
• Geoje
• Geoje Daewoo Hospital
Endereço: 363 Doomo-dong, Jangseungpo, Gyeongnam-do
Telefones: 055-680-1114
Site: http://www.dwho.or.kr
• Ulsan
• Ulsan University Hospital
Endereço: 29-1 Jonha-dong, Dong-gu, Ulsan
Telefones:: 052-250-7000
http://www.uuh.ulsan.kr

Importante

Se você possui plano de saúde internacional, verificar antes de agendar uma consulta se o
hospital aceita o seu plano.
(Fonte: EMBAIXADA DO BRASIL NA COREIA DO SUL, Morando na Coreia: Informações
úteis, 1ª edição, 2012.41p.)

Em Português
1. Profissionais de saúde que falam português
Você poderá encontrar lista atualizada de médicos e/ou dentistas que falam português, em
trabalho na Coreia, na página da Embaixada (http://seul.itamaraty.gov.br), menu à esquerda
“Assuntos Consulares”, item “Serviços médicos e telefones úteis.”
Caso você queira indicar outros médicos/dentistas que falem português e trabalhem na Coreia
do Sul, envie um e-mail para seulcons@brasemb.or.kr.
(Fonte: EMBAIXADA DO BRASIL NA COREIA DO SUL, Morando na Coreia: Informações
úteis, 1ª edição, 2012.41p.)

Tratamentos Alternativos

1. Medicina oriental

A medicina oriental é muita boa e famosa na Coreia. E, ao contrário do Brasil, o seguro permite
que nos consultemos nesses estabelecimentos e que sejamos ressarcidos da mesma forma
que uma consulta normal. Ela é um pouco mais cara que a consulta normal mas vale à pena
experimentá-la.
Verifique se a clínica perto da sua casa aceita o seu plano de saúde e aproveite!

Conhecendo a Coreia
Comunicação
1. Internet
A Coreia do Sul é conhecida por ter a internet mais rápida e bem disseminada do mundo e
esse fenômeno influi diretamente na vida da população.
A Coreia é um país com internet wi-fi disponível na maioria dos locais públicos como cafés
e metrô e, diferente do Brasil, possui internet 3G e 4G com redes amplamente distribuídas
pelo país. Tal abundância de serviços de comunicação fez com que a Coreia possua uma
infinidade de serviços associados à internet, tornando a população extremamente dependente
da tecnologia no dia a dia.
Dotado de um smart phone é possível baixar aplicativos que calculam a melhor rota a se
percorrer pelo metrô ou usar o sistema de GPS em tempo real do carro ou mesmo a pé.
O KakaoTalk é o serviço de mensagem instantânea mais famoso da Coreia. Andando pelas
ruas é possível ver gente de todas as idades conversando em tempo real com gente de todo o
canto. O KakaoTalk é grátis para download.
Com a internet 4G é possível assistir vídeos em alta definição em tempo real através do smart
phone.

1. Celulares
Celular aqui na Coreia é muito fácil de comprar, mas só pode ser comprado no seu nome
depois que você já tiver com seu Cartão de Registro de Estrangeiros.
Existem três operadoras de celular: KT Telecom (Olleh), a LG Telecom e a SK Telecom
(SKY). Todas oferecem bons e diferentes preços de celular e planos de pagamento. Para
adquirir um smart phone, por exemplo, sem precisar pagar o celular na hora da compra,
somente com um contrato de dois anos.
Uma opção é comprar um celular usado, seja em uma loja de celulares ou de um indíviduo.
Consulte sites como o Craigslist Seoul para buscar ofertas de aparelhos. Observe que a
compra de celulares usados não oferece nenhuma garantia, sendo por sua própria conta e
risco.
Para maiores informações sobre como adquirir um celular, consulte o guia abaixo:
•

http://korealiving.wordpress.com/2012/08/15/2012-guide-to-getting-a-cell-phonein-south-korea

Moradia

1. Aluguel ( manual da embaixada)
Há três sistemas de aluguel distintos praticados na Coreia do Sul. O sistema jeonse (전세), mais
tradicional, tem se tornado cada vez mais raro, dando lugar ao weolse (월세):
1. Jeonse (전세)
Sistema em que os inquilinos depositam adiantado x% do valor de venda do imóvel
(de 30% a 60%) e, no fim do contrato, o dinheiro volta aos inquilinos, sem juros. O
proprietário do imóvel se beneficia dos juros obtidos durante a vigência do contrato.
2. Weolse (월세)
Pagamento de aluguéis mensais. Às vezes o locatário é solicitado a fazer pagamento de
caução, que pode corresponder de 3 a 20 vezes o valor do aluguel mensal.
3. Galse (갈세)
Pagamento antecipado dos aluguéis mensais. Não há retorno do valor após término do
contrato. É comumente utilizado por funcionários expatriados que recebem da empresa
o pagamento da moradia.
Para obter maior segurança na transação, registre seu contrato no cartório de registro de
imóveis, deungiso (등기소) e solicite o hwakjong ilja (확정 일자), documento que dá publicidade
ao seu depósito, garantindo preferência no recebimento do valor em caso de hipoteca do imóvel
locado.
Funciona também como um “registro oficial” do depósito.

Caso você não queira renovar seu contrato no final do termo, será preciso avisar ao locatário no
mínimo 3 meses antes do término do contrato, sob pena de renovação automática.
Em qualquer sistema, o locatário e o proprietário estão obrigados a pagar uma comissão para a
imobiliária. A comissão varia de 0,3% a 0,9% do valor total do contrato.
Se houver ruptura antecipada do contrato, a parte desistente deverá pagar a taxa imobiliária do
próximo contrato de aluguel.
Além disso, se o locador solicitar a saída antecipada do locatário, deverá pagar uma ajuda de
custo referente à mudança.
(Fonte: EMBAIXADA DO BRASIL NA COREIA DO SUL, Morando na Coreia: Informações
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1. Dormitório
A maioria das universidades coreanas oferecem dormitórios. São, em geral, confortáveis, limpos,
seguros e, em sua grande maioria, mobiliados. Oferecem também internet, lavanderia e, algumas
vezes, alguns extras como academia, café, sala de computador, sala de TV. A maioria dos quartos
são para duas pessoas, por isso, você provavelmente terá um “roommate” caso opte por viver em
um dormitório coreano.
Os dormitórios coreanos também são famosos por suas regras rígidas. As regras mudam de uma
universidade para outra. No entanto, algumas dessas regras são comumente aplicadas:
Toque de recolher (curfew): A maioria dos alojamentos (기숙사, gisuksa) costuma fechar à meia
noite nos dias de semana e à uma hora da manhã nos finais de semana, e reabrir às 5 da manhã.
Isso significa que você não pode entrar e nem sair durante esse horário. Se você estiver fora e
não entrar até meia-noite e se você não avisou previamente que não irá dormir naquele dia, você
poderá sofrer punições. Em algumas universidades, se o aluno não for dormir no alojamento é
obrigatório explicar o motivo, o período que ficará fora e deixar um telefone para contato.
O curfew é a regra mais famosa, mas citaremos aqui algumas outras que são comuns nos
alojamentos. Verifique junto a sua universidade quais regras se aplicam.
Separação por gênero
Cada andar é de um gênero, ou seja, meninos não podem entrar no andar das meninas e
vice-versa. Dependendo da universidade, há prédios separados somente para homens e
outros somente para mulheres.
1. Álcool
É proibido entrar no alojamento com qualquer tipo de bebida alcóolica. Também é proibido
fumar em qualquer recinto do alojamento exceto, nos lugares específicos para fumantes.
Se você é fumante procure informar-se onde é permitido fumar no seu alojamento.
Mesmo que você veja alguns alunos violando estas regras, lembre-se de que você pode
ser severamente punido enquanto estudante de intercâmbio.
2. Inspeção
O inspetor está autorizado a entrar no seu quarto mesmo que você não saiba ou que
não esteja naquele momento. Na maioria dos casos, no entanto, o dia e o horário da
inspeção são avisados com antecedência. Durante a inspeção, será vistoriado se você
não possui álcool, produtos inflamáveis, se a mobília está bem preservada e se você tem
um quarto minimante limpo e organizado para morar. Pessoas que são extremamente
bagunçadas podem sofrer punições. Esse tipo de rigor quanto à inspeção depende de cada
universidade. Fique atento às regras do seu alojamento. .

1. Equipamentos elétricos
É proibido cozinhar dentro do quarto (alguns alojamentos oferecem cozinha coletiva
e alguns outros oferecem apenas um forno de microondas e uma torradeira no lobby).
Logo, também é proibido entrar com qualquer equipamento elétrico de preparar
comida. Também é proibido usar equipamentos que, quando negligenciados, possam
causar incêndio, como por exemplo, chapinha ou secador de cabelos. Informe-se no
seu alojamento o tipo de voltagem necessária e se é necessário assinar um documento
comprometendo-se a cobrir qualquer dano causado por incêndio em seu quarto ao usar
algum aparelho elétrico não permitido.
2. Visitantes
Veja as regras de seu alojamento para saber se visitantes são autorizados a entrar. A
título de ilustração, na Kyung Hee University, membros da família têm acesso permitido
(inclusive no quarto), perante aviso prévio; amigos podem entrar somente no lobby do
prédio, também com aviso prévio e uso de crachá.
3. Penalidades
Cada universidade possui seu tipo de penalidade. A maioria delas, apresentam pontuações
de acordo com as infrações cometidas, desde leves a pesadas. Se você acumular o
número máximo de pontos, poderá ser expulso do alojamento. Consulte e siga as regras
do alojamento em que irá morar.

Lingua Coreana

1. Não falo coreano. E agora?
Você vem pra Coreia e não fala nada de coreano? Vai sobreviver? A resposta é sim. É possível
sobreviver na Coreia sem falar coreano.
Um grande percentual da população coreana possui alguma habilidade com o inglês (mesmo
que mínima). Os coreanos dão grande importância ao estudo da língua inglesa e esforçam-se
muito para aprendê-la.
Por isso, a maior parte da população, principalmente os nascidos após os anos 70, tiveram
aulas intensivas de línguas estrangeiras durante a infância e adolescência. Portanto, um
grande percentual da sociedade possui alguma habilidade com a língua estrangeira mais
disseminada do mundo, o inglês.
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Entretanto, não é uma tarefa muito fácil para o estrangeiro que não fala coreano fazer
perguntas a um residente local. O fato de muitos deles quase nunca exercitarem e terem
vergonha de praticar o inglês deixa muitos receosos ao serem abordados por estrangeiros
que tentem se comunicar em inglês. Apesar disso, sempre há alguém disposto a ajudar, com
habilidades suficientes para comunicação. Portanto, não se assuste.
Além disso, a maioria dos transportes e lugares públicos (como museus, teatros, ônibus e
metro) oferece orientações em inglês. Um estrangeiro provavelmente não terá problemas em
se localizar no país.
Se por um lado, na capital do país os problemas de comunicação são fáceis de serem
contornados, em cidades interioranas a realidade é muito diferente. O choque cultural é
maior. O uso da língua inglesa é menor. Por isso, um estrangeiro terá mais dificuldade de “se
virar” no interior da Coreia.
Caso você tenha uma oportunidade, estude (ao menos um pouco) a língua coreana. Você verá
que o alfabeto coreano é simples e aprendível. E com o aprendizado do alfabeto você será
capaz de ler e entender muita coisa, já que uma grande quantidade de palavras é de origem
inglesa. Isso facilitará muito o seu dia-a-dia. Para iniciar, aprenda as duas palavras abaixo.
Elas serão “muuuuuito úteis”.
 Oi! Bom dia! Boa tarde! Boa noite!: 안녕하세요 (annyeong haseyo)
 Obrigado(a): 감사합니다 (kansa hamnida)

1. Estudar ou não, eis a questão
A grande maioria dos estudantes que vêm a Coreia se pergunta da importância do estudo da
língua coreana para finalidades práticas. Afinal, se os coreanos falam (e querem falar) inglês,
pra quê outra língua? Bem, listamos aqui algumas opiniões sobre o assunto.
Prós
Independência. Aprender coreano permitirá que você tenha muito mais liberdade e
independência enquanto viver na Coreia. Isso inclui fazer compras online, viajar para lugares
mais remotos (e muito interessantes), participar da vida cotidiana local, ler as notícias e
conversar com todos que você encontrar, do motorista de táxi à garçonete do restaurante –
sem nenhum “tradutor” pra atrapalhar o bate-papo. Além disso, caso você tenha planos de
voltar no futuro, o governo coreano valoriza muito o conhecimento na língua na hora de
conseguir um visto de residência permanente.
Oportunidades. Qualquer empresa coreana valorizará muito mais um profissional que tenha
boas noções de coreano. Você saberá o que realmente acontece ao seu redor, e será visto
como muito mais próximo de seus colegas do que um estrangeiro que não domine a língua.
Isso também se aplica a empresas coreanas no Brasil.

Diferencial. Falar coreano sempre será um diferencial enorme, em especial no Brasil.
Quantos não-descendentes você conhece que falam coreano? Seja diferente, e aproveite-se
disso. Você sempre chamará a atenção em qualquer processo seletivo que participar.
Custo. Existe muitos cursos gratuitos e de boa qualidade. Materiais didáticos também são
bastante baratos. Aproveite a oportunidade!
Contras
Dificuldade. Coreano não é uma língua fácil, e muitas vezes o aprendizado pode ser frustrante,
principalmente em virtude da conhecida falta de disposição de muitos coreanos em praticar a
língua com você. É preciso muita força de vontade e determinação. Não desista!
Limitação. Sim, o coreano só é falado na Coreia – do Sul e do Norte. Como ainda não temos
grandes empresas da terra do Kim Jong-eun no Brasil, o coreano só será verdadeiramente útil
se você trabalhar, estudar ou tiver algum vínculo com a Coreia do Sul.
Muitas empresas coreanas se instalaram no Brasil nos últimos anos, portanto as oportunidades
cresceram muito. Além disso, muitos filmes e músicas coreanas estão se popularizando. Que
tal cantar ‘Gangnam Style’ no original?
E aí? Anima a estudar coreano?
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1. O diferencial da vida acadêmica na Coreia
A vida acadêmica na Coreia é muito completa em todos os sentidos.
O país oferece inúmeras oportunidades de conhecer pessoas do dos mais altos níveis
acadêmicos, o que inclui companheiros de laboratório, colegas de sala, professores,
pesquisadores e até mesmo trabalhadores de alto escalão de grandes empresas.
Durante os estudos, a possibilidade de entrar em inúmeros projetos científicos é alta, visto
que o investimento por parte do governo, universidades e empresas públicas e privadas é
grande. Assim, a motivação do estudante nunca cairá, além de impulsionar sua carreira a um
nível que poderia não prosseguir sem essa experiência por aqui.

1. Como aproveitar o tempo
Os coreanos são extremamente envolvidos com tudo o que se refere à universidade. Todos
os projetos e programas são levados com grande seriedade, desde a criação de um clube de
violão até a participação em um projeto de pesquisa.
Portanto, o estudante, seja ele estrangeiro ou local, tem as oportunidades de unir em um só
lugar ações ligadas ao conhecimento de sua área e também a conhecimentos gerais, artísticos
ou aventureiros.
Uma dica para poder aproveitar ao máximo o tempo estudantil na Coreia é procurar por
professores interessados em desenvolver projetos voltados para a sua área, e que esteja
disposto a apoiar você, enquanto estudante estrangeiro. Isso facilita muito as relações
interpessoais, assim como o aprendizado.
Caso encontre um, tente estabelecer um contato forte, objetivando a vontade de aprender
mais e a de ser parte de uma equipe. Muito provavelmente esse orientador poderá oferecer
um lugar em seu laboratório para o desenvolvimento de pesquisas, o que pode incluir até
mesmo uma bolsa.
Isso o impulsionará a aprender mais e participar de um mundo acadêmico muito interligado,
já que muitos projetos são nacionais e outros internacionais. Em ambas as opções. os
orientadores são muito interessados em publicações, conferências, etc. Isto é um passo
enorme para o estudante, visto que terá ainda mais contato com este mundo da academia.
Além disso, tentar participar de clubinhos é importante para estabelecer e fortalecer relações
interpessoais com os coreanos. Ter interesse em algo não-acadêmico e poder participar é
muito bom. Há infinitos clubes, desde artes, bebidas, violão, música tradicional coreana,
dança, até rapel e ski. Apesar da diferença cultural e linguística, os coreanos são muito
simpáticos e solícitos, aceitando prontamente a entrada de estudantes estrangeiros nestes
clubes.

Sistema de Avaliação
Uma grande diferença entre as universidades coreanas e brasileiras é o sistema de notas.
No Brasil, a única existente é a absoluta, onde o aluno recebe o resultado que mereceu
pelo seu esforço e do quanto aprendeu durante o semestre. Porém, na Coreia existe esse e
também um outro sistema, usado extensivamente, chamado relativo.
Este não se baseia inteiramente no seu intelecto. Normalmente, a regra é baseada no número
de estudantes e a quota para cada nota. Portanto, mesmo que todos da classe tirem nota
10, nem todos terão, em seu resultado final, a nota A+. Mesmo que obtenham o mesmo
sucesso, alguns alunos ficarão com B+, B-, C+, C-, D ou até mesmo F. Portanto, fique
atento para estes dois sistemas, já que ambos são difundidos entre os professores ou são
normas específicas da universidade.
Uma vantagem das universidades coreanas é a possibilidade de fazer matérias que não
sejam do curso original do estudante. Por exemplo: caso o aluno de Engenharia Ambiental
queira assistir às aulas do curso de Letras Espanhol, é possível, desde que sua grade horária
esteja livre para que o estudante possa às aulas de seu curso e às da outra matéria do curso
agregado.
Isto é muito comum entre estudantes coreanos, portanto não há nada de mais se você,
intercambista, quiser saltar de matéria em matéria, provando diferentes cursos.

Em Sala de Aula
Muitos estudantes estrangeiros estão habituados com o modelo de classe de seus países,
onde se valoriza o resultado final, não muito a disciplina. No Brasil, por exemplo, não há a
necessidade de se chegar em sala de aula no horário exato da aula. O atraso não é levado tão
a sério. Porém, a ‘‘cultura de sala de aula’’ coreana é outra. A relevância dada ao horário é
grande.
Portanto, uma dica: chegue sempre no horário e, se possível, um pouco mais cedo. Isso é
muito importante para que o professor tenha uma boa visão do aluno e para que o percentual
de faltas seja pequeno, já que muitos são bem rigorosos quanto ao atraso, além de isto
poder proporcionar vantagens àqueles interessados em algo mais além das aulas, como uma
pesquisa.
Ao mesmo tempo que a falta ou o atraso são mal vistos pela sociedade acadêmica em geral, a
participação não é levada em conta durante o processo de aprendizado. Como uma sociedade
conservadora, com valores diferentes, aquele que for muito participativo é tido como quem
quer aparecer, tentar ganhar vantagem. E este tipo de comportamento é ruim diante da
sociedade coreana. É extremamaente comum a falta de diálogo ou o total silêncio durante as
aulas.
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1. Em caso de dúvidas ou problemas
A grande maioria das universidades coreanas possui um departamento que foca em ajudar seus
estudantes internacionais. Esse departamento pode ser visto como uma segunda mãe na Coreia,
já que os que trabalham para ele estão prontos para tirar qualquer dúvida e resolver quaisquer
problemas sobre assuntos da vida coreana.
Mais que isso, ainda, promovem várias viagens culturais, oferecendo aos estudantes internacionais
a possibilidade de ver a Coreia como ela realmente é. Durante os fins de semana ou até mesmo
em dias de semana, são feitas excursões por lugares históricos, museus, parques temáticos e até
mesmo outras cidades, como Gyeongju, Busan, Jeonju, entre outras. E o melhor: tudo grátis ou
a um preço bem vantajoso.
Em suma, a vida universitária na Coreia pode ser muito agitada, em todos os sentidos. Basta
estar com a mente aberta e saber aproveitar o tempo para os estudos e diversão.

Vida Noturna
Ao contrário do que muitos pensam, a noite nas grandes cidades coreanas pode ser
considerada muitíssimo agitada. Os coreanos, em geral, gostam muito da vida durante a
noite. Ela se resume ao que os brasileiros também fazem: vão a shows, baladas ou bares.
Ou mesmo um bate papo na loja de conveniência da esquina! Nada muito anormal. Porém,
existem lugares mais específicos onde se pode encontrar mais facilmente a diversão que
cada um procura.

1. Seul
A vida noturna de Seul é dividida em quatro principais áreas de entretenimento:
•

Hongik University Area (mais conhecida como Hongdae)
Está localizada no coração estudantil de Seul, pois ao redor existem pelo menos
três diferentes importantes universidades sul-coreanas: Hongik, Yonsei e Ehwa.
Portanto, a variedade de bares, baladas e restaurantes que ficam abertos até altas
horas da madrugada é sem fim.
Ao contrário do Brasil, esta área oferece diversão sem limites por preços acessíveis,
já que a maioria das pessoas que circulam por aquelas áreas são estudantes
universitários. Muitos estabelecimentos favorecem o estrangeiro, dando entradas
grátis ou a um preço ainda mais barato que ao coreano.

•

Itaewon
Este é o bairro mais internacionalizado de toda a Coreia. Caso queira se divertir com
algo mais característico do mundo inteiro, aí é o lugar. Muitos bares e boates onde
a maioria é estrangeira, alguns com preços acessíveis. Boates com tipos de dança
específicos, como salsa, podem ser encontradas neste bairro e até boates GLS, além
de cozinhas estrangeiras (ocidentais e orientais).

•

Gangnam
Bairro nobre de Seul, mas com muita variedade de diversão. Porém, o preço e a
qualidade dos lugares saltam a um nível maior na maioria deles. Boates como Ellui
estão entre as mais famosas da área.

•

Apgujeong
Bairro muito chique de Seul, possui algumas poucas baladas. Porém, uma delas,
chamada Monkey Beach, chama a atenção pela facilidade de entrada de estrangeiros,
acessível até mesmo a estudantes e muita diversão.

Há, ainda, outras áreas com mais lugares para diversão, mas em menos quantidade, já que a
grande concentração da diversão de Seul se encontra nos bairros acima citados.

Esportes
Para quem gosta de fazer esporte, a Coreia é um ótimo país para práticá-lo. Os coreanos
gostam de praticar esporte e de cuidar da saúde. E o país todo tem uma estrutura adequada
para quem pratica esporte. O mais comum é escalar montanha nos finais de semana. É
interessante porque existem vários clubes de idosos para escalar montanha. Agora, entendese um pouco porque os idosos aqui têm longa vida. Além disso, a maior parte das estradas e
das ruas estão adaptadas para quem pratica esportes. Para os ciclistas, por exemplo, muitas
estradas têm uma via para somente para eles. E o próprio metrô, possui um vagão somente
para o que estão deslocando-se em bicicleta pela cidade.
A maioria das universidades também oferecem diversos tipos de atividades esportistas para
serem praticados pelos alunos e todos a um custo barato ou gratuitamente. Vocês verão
que todo alojamento tem uma mesa de ping pong ou de badminton (jogo com a peteca
parecido ao ping pong). Grande parte das universidades possuem suas próprias academias
(algumas delas com piscinas) e a mensalidade para o estudante gira em torno de uma média
de ₩10.000 (R$ 15,00) por mês.
Os coreanos são fanáticos pelo baseball e o futebol. Então, assisitir as finais dos jogos de
baseball ou um jogo de futebol da Coreia com um outro país é bem parecido com o Brasil,
na final de um campeonato brasileiro. Divirta-se!
Se você se interessa por artes marciais, esta é uma ótima oportuidade de aprender e praticálas. A mais comum, é o Taekwendo, por exemplo, e pode ser feito buscando um dos clubes
da sua universidade. Esta é uma forma divertida e barata de aprender uma arte marcial
famosa e tipica do país e também de envolver-se com a cultura coreana.
Não deixe de explorar o interior da Coreia, especialmente a província de Gangwando.
Existem muitos lugares para a prática de esportes radicais, como rafting, caiaque e bungeejump. Além disso, o litoral é ótimo para esportes marítimos, em cidades como Gangneung,
Sokcho e Jeongdongjin.
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1. Seoul Global Center

Em Seul, a prefeitura oferece um centro para estrangeiros de qualquer país. Neste centro,
há voluntários para todo tipo de curso e ajuda possível: desde o ensino da língua, passando
pela vida na Coreia, serviços médicos grátis e indo até a dicas e ajuda para investimentos
estrangeiros. Tudo de graça. Este é um serviço público para a melhor adaptação dos residentes
estrangeiros no país.
Para maiores informações, acesse:
•

http://global.seoul.go.kr

1. BBB Korea
Não, não é o Big Brother! O Before Babel Brigade (BBB) é um grupo de voluntários que
compartilham uma visão comum de uma sociedade livre de barreiras culturais e linguísticas.

Vida Noturna

O grupo coreano é um serviço de coreanos que sabem falar as mais diversas línguas para
interpretação de pessoas que não compreendem a língua coreana e que tenham grandes
dificuldades no dia-a-dia.
Eles oferecem serviços de interpretação em 18 diferentes línguas 24 horas por dia através do
telefone.

1. Ônibus grátis para estrangeiros
O Ministério do Turismo da Coreia tem o projeto “VISIT KOREA YEAR 2010-2012”, com o
objetivo de trazer mais estrangeiros não só para Seul como Busan, Jeonju e Gyeongju.
Este é um serviço gratuito promovido pelo Governo, proporcionando ônibus grátis de terçafeira a domingo, partindo de Seul com direção a Busan e a Jeonju, dependendo da sua escolha.
Basta acessar o site oficial e agendar o dia que gostaria de visitar Busan, a segunda cidade mais
importante economicamente da Coreia do Sul, ou Jeonju, uma cidade antiga que proporciona
muitas atividades culturais aos visitantes, como Templestay e Vila Tradicional Hanok.
Para mais informações, acesse:
•

http://english.visitkoreayear.com/english/benefit/benefit_07_01_01.asp

1. Outros sites com benefícios para estrangeiros
•

www.korea.net

•

www.korea4expats.com

•

www.visitkorea.or.kr

•

www.k-shuttle.com

Em caso de Crise/ Emergência
1. O que fazer em caso de emergência
Em situação de guerra ou de calamidade pública, caso seja verificada situação de emergência
coletiva, a Embaixada do Brasil em Seul buscará divulgar, por meio do site (http://seul.
itamaraty.gov.br), facebook, telefone, e outras mídias possíveis, instruções aos cidadãos
brasileiros residentes na Coreia do Sul.
Os trabalhos da Embaixada levarão em conta as informações da matrícula consular. É, por
isso, de extrema importância manter seus dados de contato atualizados.
Se a situação resultar em ruptura dos serviços de energia elétrica, telefonia e internet, por
período prolongado, e se for desaconselhável a continuação das atividades no prédio da
Embaixada, será estabelecido como ponto de encontro da comunidade brasileira a estação
de metrô Hansung University, na linha 4, em Seul.
Em todo caso, os brasileiros deverão seguir as orientações dos oficiais sul-coreanos, para sua
própria proteção. Identifique-se como brasileiro e solicite que seu paradeiro seja informado
à Embaixada do Brasil em Seul.
(Fonte: EMBAIXADA DO BRASIL NA COREIA DO SUL, Morando na Coreia: Informações
úteis, 1ª edição, 2012.41p.)

1. Sinais de alerta:
Existem dois sinais importantes de alerta na Coreia:
•

Treinamento de operação de guerra
Não é nada assustador, mas uma vez ao mês o toque de uma sirene indicará o início
da operação e durante esse tempo ninguém pode sair às ruas ou passar de carro
por algumas ruas principais. Essa operação dura uma hora e é sempre avisada com
antecedência por todos os meios de comunicação, pelos jornais, mensagens de celular
e redes sociais.

•

Treinamento do apagão
Também avisado previamente e menos frequente que o anterior. Neste caso também
é utilizado o toque de uma sirene que indicará o início do exercício e não deverá
ser confundido com uma emergência real. Trata-se apenas de um exercício público.
Aqueles que desejarem colaborar deverão desligar aparelhos de consumo elevado de
energia (como ar-condicionado) durante o horário determinado.

De volta ao Brasil
Dicas do KOBRA

Não se esqueça da Coreia e trabalhe para a aproximação dos dois países, dos dois povos e das
duas culturas! Promova a riqueza da cultura coreana e a sua experiência na peninsula!
Os primeiros dias de volta ao Brasil serão difíceis. Não se sinta estranho, é normal porque são
realidades muito diferentes ambos países.
Mas aproveite a grande bagagem de aprendizado na Coréia que levará com você e coloque em
prática. Será de grande valia para o seu futuro acadêmico e profissional como também, para
outros estudantes que queiram fazer a mesma experiência.
Seja por 6 meses ou um ano, você terá aprendido muito durante seu tempo na Coreia! Aproveite
para enfatizar habilidades como comunicação intercultural, liderança e disciplina quando
descrever sua experiência por aqui, seja em seu currículo ou em uma entrevista.
Você certamente terá passado por inúmeras situações interessantes e que servirão para ilustrar
estas lições. Comente sobre os desafios e sobre como você “tirou de letra” todas as dificuldades
e diferenças durante seus estudos e estágio na Coreia.
Uma empresa/instituição coreana certamente valorizará muito seu contato e vivência na Coreia.
Esforce-se para aprender coreano, e para mostrar que você realmente aproveitou ao máximo
a oportunidade. Esteja seguro de suas experiências, modere as critícas e valorize o que você
aprendeu por aqui.
Sucesso!

Equipe KoBra

Recommendation for part-time work of
foreign student

Applicant

The
expected
place of
employment

(Seal/Sig)
Weekday: Sat-Sun:

This student is under my guidance. I expect no
harm in study(research) with above-mentioned
part-time job, considering the status of
study(research).
Thus, I recommend.
20 . . .

Professor
(Seal/Sig)
◌ ◌ The head of immigration office(branch office)

(Seal/Sig)

외국인유학생 시간제취업 추천서

대상자
대상자
대상자
취업예정
근무처
취업예정
근무처
취업예정
근무처
취업예정
근무처
취업예정
근무처
취업예정
근무처

(인 또는 서명)

평일 :

토·일요일 :

위 유학생은 본인이 지도하는 학생으로서 현재의 학습 및 연
구 상황으로 볼 때, 상기 예정된 시간제취업 활동을 통해서는
학업(또는 연구 활동)에 지장이 없을 것으로 판단되므로, 이
에 추천합니다.
20 . . .
지도교수
지도교수

(인 또는 서명)

◌ ◌ 출입국관리사무소(출장소)장 귀하
유학생담
당자 확인
란

(인 또는 서명)
NOTAS

