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Benvindos e parabéns a todos! 
 
 
A Università degli studi di Firenze tem o prazer de vos dar as boas-vindas. 
  
Aqui a seguir vão encontrar algumas informações úteis à vossa permanência em 
Florença, que podem completar com as indicações disponíveis no web site 
(http://www.unifi.it/ls-27-studenti.html). 
Este pequeno guia vai ajudar-vos a compreender o que é preciso fazer antes da vossa 
chegada a Florença. 
 

Se quiserem outras informações que não venham contidas nestas páginas, podem 

escrever-nos para csf-firenze@adm.unifi.it . 

 
Como poderão ver no texto, para iniciarem a formação linguística, deverão estar em 
Florença nas seguintes datas: 
. para os estudantes “derivados” (aqueles que fizeram pedido para Portugal ou Espanha 
e foram “desviados” para a Itália) o curso tem início a 19 de agosto; 
. para os estudantes da “chamada para a Itália” o curso tem início a 2 de setembro. 
 
Estamos à vossa disposição nos dias abaixo indicados para responder a todas as vossas 
perguntas: 
. segunda-feira 19 de agosto às 9:30, na Sala Magna da Reitoria; 
. segunda-feira 2 de setembro às 9:30, na Sala Magna da Reitoria. 
 
O reitor terá muito gosto em estar convosco para vos dar pessoalmente as boas-vindas 
ao nosso Ateneu nos primeiros dias do mês de setembro, na Sala Magna da Reitoria 
(praça San Marco nº 4). 
 
As instalações da Universidade de Florença estarão fechadas na semana de 12 a 16 
de agosto. 
 
 
 
 
ANTES DA VOSSA CHEGADA A FLORENÇA 
 
 
Ponto 1 – carta de aceitação 
 
Já receberam por email uma cópia da carta oficial de aceitação, a ser apresentada ao 
CAPES. 
 
Ponto 2 – passaporte 
 
Tal como vos foi pedido, já nos mandaram por email uma cópia do vosso passaporte ao 
endereço csf-firenze@adm.unifi.it .  
Se por acaso ainda não o fizeram, pedimos para a enviarem o mais cedo possível. 
 
Verifiquem se o passaporte tem validade durante todo o período de estadia. 

http://www.unifi.it/ls-27-studenti.html
mailto:csf-firenze@adm.unifi.it
mailto:csf-firenze@adm.unifi.it
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De outra forma, é necessário renová-lo imediatamente. (Lembrem-se que o processo 
pode durar várias semanas). 
Se tiverem um passaporte italiano ou europeu (área Shengen) não precisam de pedir 
visto. Nesse caso solicitamos que nos mandem uma cópia de ambos os passaportes, o 
italiano/EU e o passaporte brasileiro. 
 
 
Ponto 3 – carta de pedido de visto + modelo de pedido de visto 
 
Logo que nos tiverem mandado cópia do vosso passaporte, nós enviaremos por email 
uma carta-convite que deverão apresentar ao consulado italiano mais próximo, para 
poderem obter o visto de estadia em Itália por motivos de estudo.  
 
Quando fizerem o pedido de visto, deverão solicitar também um número de código fiscal 
(vejam o ponto nº 4). 
 
Os documentos necessários para o pedido de visto à embaixada italiana no Brasil são: 

 Formulário de pedido  de visto Nacional de tipo D; 

 Fotografia 5x7cm; 

 Passaporte válido e com prazo de validade superior a 3 meses em relação à 

duração do visto pedido (validade 15 meses); 

 Declaração da CAPES/CNPq onde conste a titularidade da bolsa de estudo e do 

pagamento dos custos da viagem de regresso; 

 Carta de convite da Universidade hospedeira que inclua a declaração sobre a 

disponibilidade na Itália de um alojamento idôneo (é a Universidade hospedeira 

que trata do assunto); 

 Cobertura de assistência sanitária internacional para tratamentos médicos e 

hospitalizações, averiguável através de 

o seguro estrangeiro ou subscrito com entidades ou sociedades italianas que 

não deverá implicar limitações ou exceções quanto aos custos estabelecidos 

para as hospitalizações urgentes. 

 
 
O pedido de visto é grátis. 
Os consulados/embaixadas poderão necessitar de outros documentos. 
Logo que tiverem obtido o visto e o código fiscal, mandem por favor uma cópia dos 
mesmos para o endereço csf-firenze@adm.unifi.it indicando, no espaço “assunto” ou 
“objeto” da mensagem, SOBRENOME + VISTO (exemplo: Ferreira Visto). 
 
Se tiverem um passaporte italiano ou europeu (área Shegen) não precisam de pedir visto. 
 
 
 
Ponto 4 – código fiscal 
 
O código fiscal é composto por letras e números (código alfanumérico) e é baseado no 
nome, sobrenome, data e lugar de nascimento. É utilizado pela administração pública 
italiana para identificar todos os cidadãos que moram em Itália. 
 

mailto:csf-firenze@adm.unifi.it
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Quem vive em Itália tem que ter um código fiscal para poder pedir um visto de 
permanência no país, para abrir uma conta no banco, para assinar um contrato de 
aluguer, para obter o cartão de acesso à cantina dos estudantes e para outros fins ou 
atividades. 
Aconselhamos vivamente que tratem do código fiscal na Embaixada/Consulado onde 
fizerem o pedido de visto de entrada em Itália. (A alternativa seria pedir o código fiscal à 
vossa chegada a Florença.) 
 
 
 
Ponto nº 5 – Learning agreement 
 
Todos os estudantes estrangeiros que estudam na universidade de Florença devem 
preparar o Learning Agreement, com a lista das cadeiras que tencionam seguir durante 
a permanência em Itália. O programa de cadeiras a fazer deve ser concordado com a 
secção de relações internacionais da vossa universidade. Este documento assegura que 
as cadeiras feitas em Florença possam depois ser reconhecidas no Brasil no vosso 
percurso de estudos. 
Para dar início à preparação do learning agreement, sugerimos que consulte o web site 
http://www.unifi.it/vp-8702-lauree-triennali-e-magistrali-a-ciclo-unico-2012-13.html, 
clicando em “Facoltà” (faculdades), depois em “corsi di laurea” (licenciaturas) e por fim em 
“singoli insegnamenti” (cadeiras). 
 
IMPORTANTE:  
estas páginas referem-se aos cursos do a.a. 2012-13. A oferta atual de formação assim 
como os horários das aulas do primeiro semestre (2013-2014) vão ser publicados em 
agosto de 2013. 
Por esse motivo, convém verificar se é necessário modificar o vosso primeiro learning 
agreement de modo a adaptá-lo às ofertas de programação que forem apresentadas 
enquanto aqui estiverem. 
 
De entre as cadeiras propostas, deverão escolher aquelas que estiverem mais de acordo 
com os módulos da vossa universidade. 
 
NB: o número máximo de “créditos” universitários (CFU / ECTS) que um estudante pode 
obter num semestre é de 30 CFU. Isto significa que poderão escolher um certo número de 
módulos até 60 CFU no máximo, em dois semestres. 
1 CFU corresponde a 25 horas de trabalho (aulas + estudo individual/trabalho). 
 
IMPORTANTE:  
podem escolher cadeiras/módulos pertencentes a licenciaturas diferentes das vossas. 
O learning agreement deve ser assinado pelo estudante e por um responsável da vossa 
universidade. 
O vosso learning agreement deverá ser preenchido a partir do modelo que podem 
encontrar em anexo, e que deverão enviar por email (para csf-firenze@adm.unifi.it, 
indicando como assunto/objeto LEARNING AGREEMENT – SOBRENOME).  
Deverão trazer o original convosco juntamente com os vossos documentos. 
 
 
 
 

http://www.unifi.it/vp-8702-lauree-triennali-e-magistrali-a-ciclo-unico-2012-13.html
mailto:csf-firenze@adm.unifi.it
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Punto nº 6 – alojamento 
 
Com base nos acordos estabelecidos com a “Azienda per il Diritto allo Studio di Firenze” 
(Empresa para o direito ao estudo, Florença), até 30 de agosto todos os estudantes 
poderão ficar hospedados no lar de estudantes “Mario Luzi” (piazza Luigi Dallapiccola nº 
6, Florença) ou então no lar de estudantes “Il Cipressino” (via Fanfani nº 2, Florença) ao 
preço de 15€ por dia. 
 
Para poder reservar o alojamento escrever um email ATÉ AO DIA 31 DE JULHO para 
l.contini@dsu.toscana.it ou residenze.fi@dsu.toscana.it indicando o nome, sobrenome e 
data de chegada. 
 
Nos meses seguintes deverão procurar alojamento por conta própria.  
Temos aqui algumas sugestões: 
 
Alojamento em residências universitárias 
 
Se estiverem interessados em alugar um quarto através do serviço de alojamento, 
consultem o web site http://www.dsu.toscana.it/it/alloggi/index.html.  
Uma vez que há poucos lugares disponíveis, sugerimos que façam a reserva com uma 
certa antecedência em relação à data de chegada. 
 
Alojamento em casas particulares 
 
Os preços de quartos em apartamentos com outras pessoas vão de 250€ a 350€ (ou 
mais) por mês. Normalmente pedem-vos um depósito caucional correspondente a dois ou 
a três meses de aluguer, a ser deixado no momento da assinatura do contrato.  Peçam 
sempre um recibo fiscal do pagamento feito, caso não vos seja logo apresentado. 
Podem procurar um quarto para alugar através de vários canais, sobretudo no site da 
“Azienda per il Diritto allo Studio”  
http://www.dsu.toscana.it/it/alloggi/casa_affitto/annuncidiaffitto.html. 
 
IMPORTANTE: Não fazer pagamentos antecipados a partir do estrangeiro. 
 
Quando chegarem a Florença, e antes de qualquer pagamento, tenham a certeza de que 
estão a tratar com a pessoa que vos vai fornecer o alojamento. 
 
Alojamento e distância das Escolas/Faculdades 
 
Florença é uma cidade grande e os estudantes muitas vezes moram em diferentes 
bairros, de acordo com os cursos que frequentam, os preços, etc.  
Apesar de Florença ter uma sede central do Ateneu florentino no centro da cidade (perto 
da estação de trens “Santa Maria Novella”), muitas escolas encontram-se noutros lugares 
da cidade. 
Para conhecer melhor a localização das Escolas, vejam o web site e verifiquem onde se 
encontram os cursos que vos interessam, ou então escrevam-nos para 
csf-firenze@adm.unifi.it . 
 
 
 
 

mailto:l.contini@dsu.toscana.it
mailto:residenze.fi@dsu.toscana.it
http://www.dsu.toscana.it/it/alloggi/index.html
http://www.dsu.toscana.it/it/alloggi/casa_affitto/annuncidiaffitto.html
mailto:csf-firenze@adm.unifi.it
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Ponto nº 7 – Chegada ao aeroporto (1) 
 
O L'Aeroporto Amerigo Vespucci fica nos arredores de Florença, a noroeste da cidade, a 
4 km do centro, cerca de 25 minutos de ônibus do centro (há um serviço de shuttle “Vola 
in bus” de ligação).  
O bilhete pode ser comprado no quiosque dos jornais do aeroporto, na livraria do 
aeroporto ou então a bordo do próprio ônibus, e custa 5€. 
De Florença o ônibus parte da praça da estação, junto da paragem de taxis.  
Para consultar o horário clique aqui .  
 
A paragem de Taxis  do aeroporto encontra-se junto das “chegadas”. Em 15 minutos leva-
vos até ao centro histórico da cidade e a tarifa convencionada é de 20€. 
Se quiserem alugar um carro poderão encontrar os balcões das principais empresas de 
aluguer no próprio aeroporto. Leiam esta página para ver quais são e quais as tarifas. 
No parque de estacionamento em frente do aeroporto há vários lugares para 
parquejamento breve ou prolongado. 
 
O Aeroporto Galileo Galilei de Pisa fica a cerca de 80 km de Florença. 
Chega-se a este aeroporto a partir dos aeroportos europeus e italianos mais importantes. 
Do aeroporto Galilei partem trens que chegam diretamente à estação de Florença (Santa 
Maria Novella), mas também há ônibus de ligação aeroporto de Pisa/estação de Florença 
(“TerraVision”). 
A duração da viagem é de cerca de 70 minutos. 
 
 
Controlo dos passaportes 
 
À vossa chegada os vossos documentos vão ser verificados. Tenham à disposição o 
vosso passaporte, o vosso cartão de embarque e o vosso visto de entrada. É importante 
que tenham à mão também os documentos que atestam o apoio financeiro (carta para a 
bolsa de estudos CAPES), e a carta de aceitação na Universidade de Florença. 
 
 
Bagagem 
 
Antes de partirem, tomem o tempo necessário para preparem com atenção a vossa mala. 
Aconselhamos alguma roupa quente. O inverno em Florença pode ser frio (cerca de 5-
10ºC), ainda que não seja tão fria como o Norte da Europa. 
Verifiquem se a vossa bagagem tem uma etiqueta com o vosso nome e morada em 
Florença. Não deixem objectos de valor dentro da mala. Se tiverem objectos de valor, 
tragam-nos dentro da vossa bagagem de mão. 
Leiam com atenção as indicações no web site da companhia aérea com a qual viajam, as 
normas sobre bagagem, vejam se a vossa bagagem supera o peso máximo previsto por 
essas mesmas normas. Nesse caso deverão pagar excesso de bagagem na altura do 
check-in no aeroporto de onde partem. Devem saber que também há normas que regulam 
a quantidade e o tamanho da bagagem de mão que vos acompanha na cabina do avião. 
Muitas companhias restringem essa possibilidade a uma única bagagem por passageiro. 
 
Ao prepararem a bagagem, verifiquem se têm à mão os seguintes documentos: 
. passaporte, documentos de viagem e bilhete de avião/cartão de embarque; 
. euros para pagar o transporte de taxi ou de meios públicos; 

http://www.aeroporto.firenze.it/it/
http://www.ataf.net/System/files/FOLDER%20VOLA%20IN%20BUS%202.pdf
http://www.firenzeturismo.it/trasporti-firenze/in-taxi.html
http://www.firenzeturismo.it/images/stories/informazioni-turistiche/come-muoversi/in_auto/2012%20autonol%20ita.pdf
http://www.pisa-airport.com/
http://www.terravision.eu/italiano/florence_pisa.html
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. adaptador de viagem (as informações sobre a corrente elétrica italiana 
     estão no site http://goitaly.about.com/od/travelpackingtips/l/bl_electricity_italy.htm). 
. documentos sobre o seguro de viagem; 
. receitas médicas; 
. morada, número de telefone e instruções de viagem até ao destino final; 
. documentos para a imigração. 
 
 
 
Ponto nº 8 – Chegada a Florença 
 
Se não conseguirem estar em Florença a 19 de agosto, dia marcado para o início dos 
cursos de italiano, pedimos para que o comuniquem ao endereço  
email csf-firenze@adm.unifi.it  até ao dia 7 de agosto. 
 
 
Lembramos que as instalações da universidade de Florença 
estarão fechadas na semana de 12 a 16 de agosto. 
 
 
 
 
LOGO APÓS A CHEGADA 
 
 
Ponto 1 – visto de estadia 
 
Todos os cidadãos extra-europeus que pretendam ficar em Itália por um período superior 
a 3 meses deverão pedir um visto de estadia (“permesso di soggiorno”). 
 
O visto de estadia deverá ser pedido até 8 dias úteis após a vossa chegada a Itália. 
Para saber melhor como proceder, consultar os sites: 
 
Correios (“Poste italiane”) 
http:www.poste.it/azienda/ufficipostali/eli2/soggiorno/ 
 
Polícia (“Polizia di Stato”) 

www.poliziadistato.it 
 
 
outros sites úteis: 
 
. Ministero dell’interno (Ministério do interior) 

www.interno.it 
. Ministero degli Affari Esteri (Ministério dos Negócios Estrangeiros)  
 http://www.esteri.it/MAE/ITministero/servizi/stranieri/ 
. portale immigrazione - ANCI (site imigração)  

www.anci.it 
 
 
Ponto nº 8 – curso intensivo de Língua Italiana 

http://goitaly.about.com/od/travelpackingtips/l/bl_electricity_italy.htm
mailto:csf-firenze@adm.unifi.it
http://www.poliziadistato.it/
http://www.interno.it/
http://www.esteri.it/MAE/ITministero/servizi/stranieri/
http://www.anci.it/
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Tal como previsto no programa, os estudantes deverão frequentar um curso de língua 
italiana no nosso Centro Linguistico, segundo as seguintes modalidades: 
 
 

 Estudantes da  
“chamada para a Itália” 

estudantes  
“derivados” 

Período 19/8-27/9 
(6 semanas x 15 horas 
semanais) 
90 horas 

 cursos de nível 0 até A2  
SEDE: Viale Morgagni 40 

Período 2/9-27/9 
(4 semanas x 15 horas 
semanais) 
60 horas 

cursos de nível B1 e B2  
SEDE: Via degli Alfani 58 

 

Período 7/10-13/12 (facultativo) 
(10 semanas x 6 horas 
semanais)  
60 horas 

 cursos para estudantes 
"Erasmus"  
(em programação)  
previstos todos os níveis  
SEDE: por definir 

Total de horas por estudante 60 horas  90+60 (facultativas)=150 h 
 

 
Para poder organizar as classes, os estudantes deverão apresentar-se nos seguintes dias 
e locais: 
 

 estudantes  “derivados” no dia 19 de agosto 2013 às 14:00h na avenida Morgagni 

nº 40 (sala 2 do rés-do-chão); 

 estudantes da “chamada para a Itália” no dia 2 de setembro 2013 às 14:00h na 

Mediateca do Centro Linguistico, na rua Alfani nº 58. 

 

Ponto nº 2  – Início das aulas em Florença  

 

As aulas na Universidade de Florença começam a partir da segunda semana de 

setembro, com dias de início diferentes segundo a Escola. 

Não vai haver qualquer sobreposição entre o curso intensivo de língua italiana e as aulas 

nas vossas faculdades e escolas em Florença. Não se preocupem. 

 

Ponto nº3 – Abrir uma conta no banco 

 

Podem abrir uma conta em qualquer banco italiano. Para o poderem fazer, é necessário 

apresentar os seguintes documentos: 

- código fiscal (“codice fiscal”) 

- passaporte 

- visto (só para os cidadãos extra-europeus) 

 

O banco “UniCredit Banca” tem filiais em toda a cidade de Florença:  
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https://locator.unicredit.it/it/?fromweb=www.unicredit.it&select=AGENZIE 

 

- O banco “BNL Paribas” e “Poste Italiane” (serviços bancários dos Correios) 

oferecem boas condições aos estudantes internacionais  

http://www.bnl.it/wps/portal/individuiefamiglie/SOLUZIONI-PER-IL-

QUOTIDIANO/Conti-correnti/BNL-In-Novo-Conto-Start 

 

- BancoPosta Click: http://www.poste.it/bancoposta/contoecarte/BPClickIndex.html 

 

 

Ponto nº 4 – Transportes 

 

Os meios públicos 

 

A maneira mais simples para se deslocar dentro da cidade de Florença é através dos 
meios de transportes públicos. 
O sistema de transportes urbano em Florença possui vários serviços de transporte: 
bonde (tram, em italiano, na linha que liga a estação a Scandicci), ônibus e pequenos 
ônibus elétricos (no centro histórico da cidade). 
 
Há vários tipos de bilhete  
(veja http://www.ataf.net/it/biglietti-e-abbonamenti/biglietti.aspx?idC=82&LN=it-IT ) 
 
e de passes  
(veja  http://www.ataf.net/it/biglietti-e-abbonamenti/abbonamenti.aspx?idC=83&LN=it-IT ) 
 
Os estudantes até aos 26 anos, inscritos na Universidade de Florença, podem adquirir um 
passe mensal ATAF e LI_NEA ao preço de 23€. 
O passe mensal deverá ser acompanhado pelo cartão de estudante, que poderá ser 
obtido na Sala Clienti ATAF, na praça da estação (lado praça Adua) ou então junto de 
lojas autorizadas. A lista destas lojas encontra-se no site www.ataf.net .  
Para adquirir o cartão de estudante deverá trazer uma foto, o número de código fiscal, o 
impresso de pedido de passe (já preenchido e assinado) e um documento que ateste a 
frequência na universidade. 

Os bilhetes de ônibus podem ser comprados nos bares ou tabacarias, nos quiosques dos 

jornais (desde que à porta da loja encontre a indicação “biglietti Ataf”) e também nas 

máquinas de venda automática de bilhetes. 

O bilhete deverá ser obliterado nas máquinas próprias, logo à entrada da viatura. Para 

mais informações consultar o site da Ataf www.ataf.net . 

 

 

 

 

 

Taxi 

https://locator.unicredit.it/it/?fromweb=www.unicredit.it&select=AGENZIE
http://www.bnl.it/wps/portal/individuiefamiglie/SOLUZIONI-PER-IL-QUOTIDIANO/Conti-correnti/BNL-In-Novo-Conto-Start
http://www.bnl.it/wps/portal/individuiefamiglie/SOLUZIONI-PER-IL-QUOTIDIANO/Conti-correnti/BNL-In-Novo-Conto-Start
http://www.poste.it/bancoposta/contoecarte/BPClickIndex.html
http://www.ataf.net/it/biglietti-e-abbonamenti/biglietti.aspx?idC=82&LN=it-IT
http://www.ataf.net/it/biglietti-e-abbonamenti/abbonamenti.aspx?idC=83&LN=it-IT
http://www.ataf.net/
http://www.ataf.net/
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Para chamar um taxi deverão ligar para os números +39 055 4242/4798 ou +39 055 

4390/4499. 

Também poderão encontrar táxis à porta das estações ferroviárias e nas principais praças 
da cidade. 
 
 
Aluguer de carros 
 
Há várias sociedades de aluguer de viaturas em Florença (os números encontram-se na 
lista dos telefones). Também podem ser alugadas motas e bicicletas. 

 

 

Seguro 

 

Os estudantes podem aderir à “polizza infortuni” (apólice contra infortúnios) estipulada 

pela Universidade, efectuando o pagamento de 8,50 €,  através de um boletim postal, na 

conta postal nº 2535, em nome de Università degli Studi di Firenze, indicando como 

“causale” (motivo): polizza infortuni periodo 01/02/2013-31/01/2014. 

A partir de fevereiro de 2014, é necessário pagar um novo boletim postal, provavelmente 

do mesmo valor, para o período de fevereiro a julho de 2014. 

 

Em relação à “copertura sanitaria” (seguro de saúde) é possível escolher uma destas 

duas modalidades: 

 

- Cobertura pública com inscrição voluntária ao serviço sanitário regional 

(SSR), que fornece assistência sanitária completa igual à dos cidadãos italianos, 

que inclui a possibilidade de escolher um médico de base (“medico di famiglia”), 

mediante o pagamento prévio de um contributo de cerca de 149,77€ por ano solar, 

pago por inteiro, até 31 de dezembro do ano do pagamento.  

Este pagamento anual deverá ser feito mediante um boletim postal na conta nº 

289504, em nome de Regione Toscana, indicando como “causale” (motivo): 

“CONTRIBUTO ISCRIZIONE VOLONTARIA AL SERVIZIO SANITARIO 

REGIONALE, ANNO …” 

Neste caso é necessário dirigir-se à ASL (Azienda Sanitaria Locale)  

que cobre a zona, para cumprir as formalidades burocráticas. 

 
 

- Apólice de seguros feita com uma companhia de seguros italiana ou estrangeira, 

válida para o território nacional, com preços que variam segundo a cobertura 

pedida. 

A título de exemplo, a INA Assitalia oferece uma apólice de seguros ao custo atual 

de 49€ para uma cobertura semestral, e de 98€ para uma cobertura anual  

(o pagamento é feito nos correios, na conta da companhia de seguros, conta nº 

71270003, “Le Assicurazioni d’Italia”). Este tipo de seguro só cobre os casos de 
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assistência médica de urgência no Pronto Socorro em qualquer hospital. 

Aconselhamos que peçam uma cópia do contrato da apólice INA-Assitalia depois 

de terem efectuado o pagamento nos correios. 

 

 

INFORMAÇÕES PRÁTICAS 

Números de telefone úteis  
Pronto intervento / Polizia 113 (primeiros socorros) 
Emergenza sanitaria 118 (emergência de saúde , ambulância) 
Soccorso Stradale ACI 803116  (SOS em estrada) 
Vigili del Fuoco 115 (bombeiros) 
Carabinieri 112 (polícia militar) 
Corpo Forestale dello Stato/Emergenza Ambientale 1515 (proteção florestal) 
Prefettura, Via Cavour, 1 055 27831 (prefeitura) 
Questura, Via Zara, 2 055 49771 (polícia) 
Polizia Municipale 055 3285 | 055 3283333 (polícia municipal) 
Polizia Stradale 055 503251 – 50681 (polícia de trânsito) 
 
 
Documentos e objetos perdidos  
 
Em caso de documentos perdidos ou roubados, é necessário apresentar queixa na polícia 
(questura), na esquadra da polícia de segurança (comissariato di pubblica sicurezza) ou 
no quartel da polícia militar do bairro (caserma dei carabinieri). 
Pesquisar em: 
• Objetos encontrados 
Lost and Found, Via Francesco Veracini 5 - interior nº 5,  50144 Firenze  
Tel  +39 055 334802, Fax +39 055 3246473   E-mail: segr.economico@comune.fi.it 
 
 
Feriados nacionais italianos 
1 de Janeiro 
6 de Janeiro (Epifania do Senhor) 
segunda-feira de Páscoa 
25 de Abril (Dia da Libertação) 
1 de Maio Maggio (Dia dos Trabalhadores) 
2 de Junho (Dia da República) 
24 de Junho (S. João, padroeiro de Florença)  
15 de Agosto (Assunção de Nossa Senhora) 
1 de Novembro (Dia de Todos os Santos) 
8 de Dezembro (Imaculada Conceição) 
25 de Dicembre (Natal) 
26 de Dicembre (S. Estêvão) 

 
As instalações da Universidade de Florença estarão fechadas na semana de 12 a 16 
de agosto e no dia 27 de dezembro de 2013.  

mailto:segr.economico@comune.fi.it

