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O QUE VOCÊ ENCONTRA NESTE GUIA

apresentação: como surge o guia

vivendo e aprendendo: de boas na ufpel

movimento estudantil

Diretório Central dos Estudantes (DCE) • Diretório/Centro Acadêmico (DA/CA) • Associação Atlética Acadêmica (AAA)

programas e serviços de assistência aos estudantes

Carteirinha Estudantil • Programa de Permanência • Programa Auxílio-Alimentação • Conheça as Unidades de Restaurante 
Universitário (RU) • Transporte • Moradia • Programa Pré-Escolar • Programa Auxílio Instrumental Odontológico • Bolsas • 
Programa de Apoio Psicossocial e Pedagógico • Como manter a saúde mental na Universidade • Inclusão e Diversidade na UFPel

coisas legais para fazer em pelotas

Museus • Artes Plásticas • Música • Teatro e Dança • Cinema • Lazer • Outras sugestões turísticas

passou na ufpel? e agora?

Você ingressou na UFPel pelo SiSU/Enem – Ampla Concorrência • Você ingressou na UFPel pelo SiSU/Enem – Sistema de Cotas • Você ingressou 
na UFPel pelo Programa de Avaliação da Vida Escolar (PAVE) • Você ingressou por outra modalidade • O que você tem que fazer no ato da 
matrícula • O que você deve fazer na primeira semana de aula

prazer em conhecer: ufpel

Como tudo começou • Como a Universidade se estrutura • Organograma • Unidades Acadêmicas • O seu Curso: Colegiado •Outras Unidades

o que você precisa saber desde já

Primeira Matrícula • Matrícula nos próximos períodos – Rematrícula • Ajuste de matrícula – Correção de matrículas • Matrícula especial • 
Matrícula em Regime Concentrado • Trancamento de Matrícula • Sistema Acadêmico – Cobalto (senha, registro, o que tem no Cobalto, app) • 
Ambiente Virtual de Aprendizagem: MOODLE • Calendário Acadêmico • Turnos e horários das aulas • Sistema de Avaliação, Frequência e 
Aprovação • Abono de faltas • Projeto Pedagógico do Curso (PPC) • Pesquisa • Extensão • Plano de Ensino • Monitoria • Mobilidade Nacional • 
Projetos de Ensino • Bibliotecas Sistemas de Bibliotecas (Sisbi) • Visite as bibliotecas da UFPel • Livraria e Editora da UFPel

mensagem do reitor

agora é ufpel!

informações úteis

Telefones úteis • Saúde em Pelotas

sugestões

Saiba onde fica a sede da sua unidade acadêmica • Saiba a unidade acadêmica e o campus do seu curso
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O Núcleo Psicopedagógico de Apoio ao Discente (NUPADI) da Pró-Reitoria 

de Assuntos Estudantis (PRAE), com a colaboração da Coordenação de Registros 

Acadêmicos (CRA) da Pró-Reitoria de Ensino  (PRE), apresenta o Guia do Estudante: 

Vivendo e Aprendendo de Boas na UFPel.

Ele traz um conjunto de informações úteis para viver e estudar na UFPel. 

Apresenta a Universidade, os programas de assistência estudantil da PRAE e fala das 

coisas que o estudante precisa saber sobre matrícula, projetos e estudos. Traz 

informações sobre serviços de saúde da rede pública municipal, sobre a cidade de 

Pelotas/RS e aborda outras coisas importantes como a saúde mental do 

universitário e o combate às opressões.

O Guia nasceu da iniciativa dos graduandos do curso de Psicologia, Andrezza 

Silva e Nícolas Cardoso Bin, quando faziam a prática de Estágio Básico II com ênfase 

em Promoção e Prevenção em Saúde, sob a supervisão do professor José Ricardo 

Kreutz e da Equipe do NUPADI. A proposta foi apresentada no Congresso de 

Iniciação Científica (CIC) da UFPel, em 2017.

Mais tarde, as estagiárias de Psicologia Diônvera Coelho, Monique Navarro, 

Luiza Affonso e Simone Tavares Ludtke, do Estágio Específico I, de mesma ênfase, sob 

supervisão da professora Giovanna Del Grande da Silva Alves e do professor Régis 

Garcia, em conjunto com as psicólogas supervisoras do NUPADI, reconheceram a 

importância do Guia para a promoção e prevenção em saúde no contexto universitário 

e esboçaram uma atualização. Finalmente, no último ano, com a contribuição da 

professora da Faculdade de Educação, Lúcia Vaz Peres, da psicóloga Lisandra B. Osório 

e das Pró-Reitorias, o documento ganhou a forma que hoje publicamos.

Esperamos que o Guia do Estudante contribua para que o ingresso no ensino 

superior público federal seja de boas e que viver e aprender na UFPel seja uma 

experiência de vida acadêmica potente, diversa e cheia de oportunidades.

Equipe NUPADI

APRESENTAÇÃO: 

COMO SURGE O 

GUIA
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Estudante!

Venho dar-lhe as boas-vindas, desejando que 

possa bem usufruir o tempo da sua formação aqui na 

Universidade Federal de Pelotas. Você, com suas 

mochilas de memórias e experiências, vem colorir o 

cenário educativo desta instituição que lhe acolhe e 

quer favorecer a construção de novas  aprendizagens.

Seu ingresso nesta Universidade pública é realmente motivo de vitória e 

celebração! Essa conquista representa o seguimento de uma trajetória crescente a 

ser vivida e compartilhada, agora, com todos aqueles que transitam nos espaços 

universitários, que culminará na sua formatura, totalmente inclusiva e garantida 

pela gestão da UFPel.

Um dos nossos compromissos é a valorização da diferença, alicerçado num 

efetivo compromisso com o respeito, barrando a exclusão do outro. Esse é o 

propósito da nossa formação: reconhecer e incluir o pensamento divergente como 

necessário para o desenvolvimento da comunidade acadêmica.

Desejo que aproveitem cada momento, cada encontro, cada evento ao longo 

da sua trajetória na UFPel com o mesmo empenho e dedicação que nos preparamos 

para receber você. Lembro, ainda, que a Universidade é um espaço de 

transformação da realidade pessoal e social. Sua participação é fundamental para a 

universalização dos saberes e a democratização do conhecimento.

Por fim, você perceberá que a UFPel tem uma característica diferente de 

outras Universidades – contamos com prédios em diferentes lugares, o que tem 

favorecido o afastamento gradual entre as pessoas. Estamos construindo estratégias 

para minimizar a falta de interlocução e integração entre os diferentes espaços e as 

diferentes áreas. Some-se a nós! Você, agora, é parte fundamental dessa construção. 

Estamos muito alegres de ter você conosco!

Pedro Rodrigues Curi Hallal

Reitor

MENSAGEM DO 

REITOR
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AGORA É UFPEL!

Agora, você é UFPel e estamos muito felizes que você esteja aqui! 

Queremos que você se sinta em casa e, por isso, vamos lhe passar alguns 

recados importantes sobre a Universidade e as coisas que você poderá fazer e que 

precisa saber para tornar a sua permanência na UFPel uma experiência bonita e 

inesquecível.

Achamos importante, por exemplo, que desde já você saiba como funciona o 

processo de matrícula, as disciplinas, como são as avaliações e quais são os tipos de 

projetos (de pesquisa e extensão) nos quais você poderá se engajar. Além disso, 

queremos que você conheça os serviços de apoio como transporte, alimentação, 

moradia, entre outros, que a Universidade oferece e que você poderá solicitar de 

acordo com a sua necessidade. 

Mas não apenas estes serviços. Se, por alguma razão, você ficar com saudade 

de casa, estiver meio triste ou precisar de algum atendimento pra cuidar da sua 

saúde, temos outras formas de apoio e assistência para lhe ajudar nesses momentos, 

tudo para que você consiga alcançar seu objetivo de concluir o curso que você 

escolheu. 

Esperamos que nesse Guia você encontre as informações de que necessita 

para começar bem no seu curso e aproveitar as oportunidades de crescimento que a 

vida estudantil oferece para além do formação profissional, como o engajamento no 

movimento estudantil, seja no Centro Acadêmico ou na Associação Atlética 

Acadêmica do seu Curso, ou ainda, no Diretório Central dos Estudantes (DCE).

Sinta-se em casa. Agora, você é UFPel!
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PASSOU NA 

UFPEL? E AGORA?

As principais formas de ingresso na UFPel são o Sistema de Seleção 

Unificado (SiSU) e o Programa de Avaliação da Vida Escolar (PAVE). Mas há outras 

para públicos específicos, como indígenas e quilombolas, e algumas para quem quer 

voltar para a Universidade ou trocar de curso. Saiba quais são essas formas de 

ingresso e o que você precisa fazer no ato da matrícula.

VOCÊ INGRESSOU NA UFPEL PELO 
SISU/ENEM – AMPLA CONCORRÊNCIA

Você fez o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e, com base na sua nota, 

se inscreveu no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) em um dos 97 Cursos de 

Graduação da UFPel. Não importa se você conseguiu a vaga na chamada regular ou 

pela lista de espera. Você foi convocado e compareceu à Universidade na data, 

horário e local divulgados no Edital de matrícula da UFPel e apresentou a 

documentação exigida para a realização da matrícula, conforme as informações que 

você acessou na página: https://wp.ufpel.edu.br/sisu/. Agora você é UFPel!

VOCÊ INGRESSOU NA UFPEL PELO 
SISU/ENEM – SISTEMA DE COTAS

Você fez o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e, com base na sua nota, 

se inscreveu no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) em um dos 97 Cursos de 

Graduação da UFPel concorrendo à vaga pelo Sistemas de Cotas (Lei 12.711/12 e 

Lei 13409/16). Você  foi convocado e compareceu à Universidade na data, horário e 

local divulgados no Edital de matrícula da UFPel e apresentou a documentação 

exigida para a realização da matrícula, conforme as informações que você acessou 

na página: https://wp.ufpel.edu.br/sisu/. 

Além disso, você passou pela avaliação de uma comissão específica. No caso 

de seu ingresso ter sido por condição econômica, foi avaliada a renda familiar bruta 

mensal por pessoa de acordo com a documentação comprobatória. E você ainda 

passou por uma entrevista individual com um assistente social da instituição. 
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Se você ingressou por cotas étnico-raciais, a comprovação da cor ou raça dos 

estudantes selecionados pelo Sisu foi feita por entrevista junto à Comissão de 

Controle de Identificação do Componente Étnico-Racial – CCICE, que emitiu uma 

Declaração de Etnia, confirmando a sua vaga.

Se a cota destinada a você foi para candidatos autodeclarados com 

deficiência, você entregou atestado médico com data de validade no prazo máximo 

de um ano, onde estava especificada a deficiência e comprovada através da 

Classificação Internacional de Doenças (CID). 

Se você se inclui em uma dessas categorias, agora você é UFPel!

VOCÊ INGRESSOU NA UFPEL PELO 
PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DA VIDA 
ESCOLAR (PAVE)

Ao final de cada ano do seu Ensino Médio, você fez as provas do PAVE – um 

tipo de vestibular realizado em partes equivalentes aos anos do EM – e conseguiu a 

aprovação para ocupar uma das vagas no curso de sua preferência. Você 

compareceu na Universidade em data, hora e local indicados pelo Edital de 

matrícula e entregou a documentação exigida. Agora, você é UFPel.

VOCÊ INGRESSOU POR OUTRA 
MODALIDADE

EAD: Você é professor ou professora da educação básica na rede pública de 

ensino ou outro profissional que atua na rede pública de educação e fez o vestibular 

para ingressar num dos cursos a distância, vinculados à Coordenação de Programas 

de Educação a Distância (CPED). Passou e cumpriu todos os requsitos para 

matrícula. Mesmo no ensino a distância, você agora também é UFPel!

REINGRESSO: Você já foi estudante da UFPel por pelo menos dois semestres 

ou um ano letivo e perdeu a vaga. Agora você ficou sabendo que havia vagas 

disponíveis no seu curso de origem por meio do Edital publicado na página da 

Coordenação de Registros Acadêmicos (CRA) (https://wp.ufpel.edu.br/cra/
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category/editais-reopcao-reingresso-transferencia-e-portador-de-diploma/). Fez a 

inscrição e cumpriu as exigências do Edital para retornar ao seu curso. Agora você é 

novamente UFPel!

REOPÇÃO – Você já é estudante da UFPel, mas quis trocar para outro curso 

dentro da própria Universidade.   Ficou sabendo, por meio do Edital publicado na 

página da Coordenação de Registros Acadêmicos (CRA) (https://wp.ufpel.edu.br/

cra/category/editais-reopcao-reingresso-transferencia-e-portador-de-diploma/), 

que havia vagas disponíveis no curso desejado e fez a inscrição. Seguiu as 

orientações do edital e cumpriu as exigências e ingressou no novo curso. Você 

continua sendo UFPel!

TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA – Você já tinha cursado, no mínimo, dois 

semestres ou um ano letivo de seu curso em outra Instituição de Ensino Superior 

(IES) e escolheu vir para a UFPel. Soube pelo Edital que havia vagas no curso 

desejado e solicitou a transferência voluntária, que foi aceita. Agora, você é UFPel!

TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA – Você – ou seus pais – é servidor público 

federal, civil ou militar (ou dependente) e foi removido por Necessidade de Serviço 

(Lei 9536/97) para Pelotas e já estudava em outra Instituição de Ensino Superior 

(IES).  Você, então, procurou a UFPel através da Coordenadoria de Registros 

Acadêmicos (CRA) em busca das informações e pediu a transferência compulsória 

para o mesmo curso que fazia na Instituição de origem ou para curso considerado 

correlato na Tabela de Áreas, definidas pela Resolução 29/2014 do COCEPE. O seu 

pedido foi aceito e você agora é UFPel!

PORTADOR DE DIPLOMA – Você já tem um curso superior e desejou fazer 

outro curso na UFPel. Acessou o edital, constatou a existência de vagas e cumpriu 

todos requisitos para ser aceito. Agora, você é UFPel!

PEC-G – Você é estrangeiro e comprovou ser capaz de custear suas despesas 

no Brasil, apresentou certificado de conclusão do ensino médio, ou curso 

equivalente, e provou ter proficiência em língua portuguesa. Além disso, o seu país 
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mantém acordos culturais e educacionais com o Brasil e você se comprometeu a 

regressar ao seu país e contribuir com a área na qual se graduou. Você obteve uma 

vaga num dos cursos da Universidade, então agora você também é UFPel!

PROCESSO SELETIVO – QUILOMBOLAS E INDÍGENAS – Você é membro de 

uma comunidade indígena ou quilombola e ingressou na UFPel em uma das dez 

vagas especiais destinadas a essas comunidades. Você cumpriu os requisitos do 

processo seletivo específico, divulgado em edital da Coordenação de Processos de 

Seleção e Ingresso (CPSI), em cumprimento à Resolução nº 15/2015, aprovada pelo 

Conselho Coordenador do Ensino, da Pesquisa e da Extensão da UFPel. Agora, você 

também é da comunidade UFPel!

Saiba mais

Sobre a avaliação das cotas sociais e os documentos comprobatórios 

de renda, deve entrar em contato com o Núcleo de Serviço Social:

Fone: (53) 3284-4300/ E-mail: servicosocialprae@gmail.com

Sobre a avaliação das cotas étnico-raciais, deve entrar em contato com 

a Coordenação de Ações Afirmativas e Políticas Estudantis: E-mail: 

cape.prae.ufpel@gmail.com

Sobre a avaliação da deficiência, deve entrar em contato com o Núcleo 

de Acessibilidade e Inclusão: E-mail: nai.ufpel@gmail.com

Para mais informações sobre os documentos da matrícula, deve entrar 

em contato com a Coordenação de Registros Acadêmicos: Fone: (53) 3284-

4067.
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O QUE VOCÊ TEM QUE FAZER NO 
ATO DA MATRÍCULA

Apresentar todos os documentos solicitados no edital de matrícula, 

independente da forma de ingresso.

Se você já é estudante da UFPel em outro curso de Graduação, você vai 

precisar preencher o cancelamento dessa matrícula para ingressar no novo Curso, 

porque a Lei 12.089, de 11 de novembro de 2009, “proíbe que uma mesma pessoa 

ocupe 02 (duas) vagas simultaneamente em instituições públicas de ensino 

superior.”

Se você já ocupa vaga em outra instituição pública de ensino superior, terá o 

prazo de 5 (cinco) dias úteis a partir da sua matrícula na UFPel para cancelar a 

matrícula na instituição de origem. Não é necessário apresentar documento que 

comprove que você não possui mais o vínculo com outra instituição.

O QUE VOCÊ DEVE FAZER NA 
PRIMEIRA SEMANA DE AULA

Além de comparecer às aulas, uma das primeiras coisas que você deve fazer 

para não perder a sua vaga é a 

CONFIRMAÇÃO DA MATRÍCULA

A confirmação da matrícula é feita presencialmente apenas nos dias 

estabelecidos no calendário acadêmico, geralmente na primeira semana de 

aula. O estudante que não assinar a ata de confirmação de matrícula no 

colegiado do seu curso perde a vaga na UFPel. As vagas restantes são 

novamente ofertadas e convocados os próximos da Lista de Espera. Os alunos 

que ingressarem após o prazo de confirmação de matrícula não necessitam 

confirmá-la.
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PRAZER EM 

CONHECER: UFPEL

COMO TUDO COMEÇOU

A Universidade Federal de Pelotas foi criada em 8 de agosto de 1969, com a 

unificação de instituições de ensino superior existentes em Pelotas (RS) na época. 

Com mais de 20 mil estudantes, a UFPel é uma importante referência nas áreas da 

saúde (epidemiologia, biotecnologia e odontologia), das ciências agrárias 

(fitossanidade) e exatas, além de apresentar potencial de crescimento em áreas 

como ciências sociais e sociais aplicadas.

Localizada no extremo sul do Brasil, a 280 km de Porto Alegre e a 140 km da 

fronteira com o Uruguai, a UFPel volta-se para o desenvolvimento do ser humano e 

da sociedade por meio do ensino, da pesquisa, da extensão e da inovação, em 

cooperação com outras instituições e universidades do Brasil e de outros países.

Tendo por missão promover a formação integral e permanente do 

profissional, construindo o conhecimento e a cultura, comprometida com os valores 

da vida e com a construção e o progresso da sociedade, a Universidade Federal de 

Pelotas (UFPel), sempre atenta para o crescimento e o desenvolvimento científico e 

tecnológico do país, bem como para as demandas de nossa cidade e região, vem 

apostando no crescimento e na busca de excelência nas áreas em que atua.

Atualmente, a Universidade conta com seis campi: Campus Capão do Leão, 

Campus Fragata/Saúde, Campus Porto, Campus Norte, Campus Centro e Campus 

Anglo. Neste último está instalada a Reitoria e demais unidades administrativas, 

exceto a PRAE que fica no prédio denominado Campus 2 (Centro).
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Mapa geral. Fonte: PROPLAN.

A UFPel tem:

97 cursos de graduação

4 cursos de graduação a distância

22 cursos de especialização

48 cursos de mestrado

31 cursos de doutorado

17.468 alunos de graduação

3.491 alunos de Pós-Graduação

Veja no mapa como os campi estão distribuídos.
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COMO A UNIVERSIDADE SE ESTRUTURA

A gestão da Universidade Federal de Pelotas é feita com a participação de 

docentes, técnicos administrativos, estudantes e representantes da sociedade civil.

O cargo máximo da administração da universidade é o de Reitor(a). Ele e o 

Vice-Reitor são eleitos em consulta à comunidade acadêmica, referendada pelo 

Conselho Universitário, e nomeados pelo Presidente da República. O mandato do 

Reitor e do Vice é de quatro anos.

Como em outras universidades, a gestão da UFPel se organiza em Pró-

Reitorias, que atuam cada qual em uma área específica: ensino, pesquisa, extensão, 

administração, planejamento, informação e comunicação, pessoal e assistência 

estudantil. Na UFPel, são oito pró-reitorias com os pró-reitores nomeados pelo 

Reitor.

Dentre as Pró-Reitorias que mais afetam a sua vida acadêmica estão a Pró-

Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE), a Pró-Reitoria de Ensino (PRE); a Pró-

Reitoria de Extensão e a Pró-Reitoria de Pesquisa Pós-Graduação e Inovação.

A PRAE administra os programas de assistência estudantil, da moradia ao 

restaurante universtário, do transporte à saúde, sobre os quais você vai saber mais 

no capítulo 4 deste guia.

A PRE cuida das atividades de ensino da Universidade. É onde fica a 

Coordenação de Registros Acadêmicos, que administra o ingresso, as matrículas e 

emite os diplomas.

A PREC tem como tarefa coordenar os programas e projetos de inserção da 

Universidade na comunidade, em todas as áreas de atuação da UFPel.

A PRPPGI é rsponsável pelas políticas de pesquisa e inovação e também pela 

supervisão dos cursos de pós-graduação da Universidade.

A UFPel possui Conselhos Superiores, cada qual com suas próprias 

atribuições: o Conselho Universitário (CONSUN), que é presidido pelo Reitor; o 

Conselho Coordenador do Ensino da Pesquisa e da Extensão (COCEPE), presidido 

pelo Vice-Reitor; o Conselho Diretor (CONDIR) e o Conselho de Planejamento 

(COPLAN).
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Além da Reitoria, há outras 22 Unidades Acadêmicas (Faculdades, Centros e 

Institutos), cada qual com um(a) diretor(a). Cabe a ele(a) a responsabilidade de 

administração da Unidade. Os cursos de graduação tem seu(sua) coordenador(a), 

que é responsável pelo Colegiado.

A Comunidade Acadêmica é composta por três categorias: estudantes, 

professores e técnicos administrativos, que são representados respectivamente por 

Diretório Central dos Estudantes (DCE), Associação dos Docentes da UFPel 

(ADUFPel) e Associação dos Servidores da UFPel (ASUFPel).

Mas há também um outro grupo de pessoas que trabalha na UFPel que são 

os funcionários terceirizados. Elas são contratadas das empresas que prestam 

serviços de limpeza, vigilância e portaria e das que atuam nos  restaurantes e nas 

obras dentro da Universidade.

ORGANOGRAMA
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UNIDADES ACADÊMICAS

As Unidades Acadêmicas da UFPel se organizam em Centros, Faculdades ou 

Institutos e agrupam cursos de graduação e pós-graduação. Elas são lideradas por 

um Diretor e seu Vice ou Adjunto e possuem como instância máxima o Conselho do 

Centro ou os Conselhos Departamentais, os quais também contam com 

representação estudantil.

O SEU CURSO: COLEGIADO

Os Cursos de Graduação e de Pós-Graduação possuem um Colegiado, 

formado por docentes do Curso e com representação estudantil indicada pelo 

diretório ou centro acadêmico. Os colegiados visam ao bom funcionamento do curso 

através de funções como elaboração curricular, determinação de disciplinas e seus 

conteúdos, número de créditos, entre outras.  Além disso, trabalha na organização 

dos docentes, dos horários e decisões sobre matrícula por transferência, reopção ou 

suficiência. É o Colegiado que acolhe e encaminha as principais questões que 

envolvem a sua relação com o seu Curso, como estágios, matrículas especiais, 

quebras de requisito ou regime concentrado.

A Coordenação do Colegiado é desempenhada por um docente do Curso, 

eleito pelos estudantes e demais professores e homologado em reunião do 

Colegiado. O Coordenador também representa o Curso no Conselho da sua Unidade 

Acadêmica.

OUTRAS UNIDADES

Hospital Escola (HE)

Ambulatório 24h

Centro de Pesquisas Epidemiológicas

Museu de Artes Leopoldo Gotuzzo (MALG)

Museu de Ciências Naturais Carlos Ritter
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Centro de Integração Mercosul

Agência para o desenvolvimento da Lagoa Mirim

Posto Periférico Centro Social Urbano e Areal

Radar Meteorológico

Serviço de Assistência Judiciária

Conservatório de Música

No município do Capão do Leão também está localizado o Centro 

Agropecuário da Palma, responsável pelo apoio às atividades de produção, de 

ensino, de pesquisa e de extensão da área de ciências agrárias.
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O QUE VOCÊ

PRECISA SABER 

DESDE JÁ

PRIMEIRA MATRÍCULA

A sua primeira matrícula é realizada pela secretaria do colegiado de curso. 

Se você ingressou pelo SISU, PAVE ou Vestibular, você vai ser matriculado em todas 

as disciplinas ou componentes curriculares do primeiro período do curso, conforme 

o projeto pedagógico, salvo em casos de aproveitamentos de estudos.

Mas se o seu ingresso foi por meio de processo seletivo específico de 

reopção, reingresso, transferência e portador de diploma de curso superior, você 

deverá solicitar a matrícula em componentes curriculares no colegiado do seu 

Curso, em período estipulado no calendário acadêmico.

MATRÍCULA NOS PRÓXIMOS 
PERÍODOS – REMATRÍCULA

Concluído o primeiro período letivo (semestre ou ano, dependendo do 

regime do seu Curso), você terá que solicitar a matrícula para o segundo período 

letivo no Sistema Acadêmico (COBALTO), nas datas estabelecidas no calendário 

acadêmico. Após a solicitação de matrícula online, é realizado o processamento de 

matrícula. Cabe a você consultar o COBALTO para saber se a sua solicitação foi 

aceita, no prazo estipulado no calendário acadêmico.

AJUSTE DE MATRÍCULA – CORREÇÃO 
DE MATRÍCULAS

Antes do início do semestre, você ainda tem a oportunidade de corrigir a sua 

matrícula. A correção de matrícula é a possibilidade de inclusão ou exclusão de 

componentes curriculares após o processamento de matricula, sendo destinada aos 
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estudantes que necessitam de ajustes no resultado de sua solicitação de matrícula 

ou que não tenham solicitado a matrícula online.

Para fazer a correção de matrícula, você deve procurar diretamente o 

Colegiado de seu Curso, seguindo os critérios por estes estabelecidos, obedecendo 

ao período definido no Calendário Acadêmico.

MATRÍCULA ESPECIAL

Além de cursar disciplinas de seu curso, você poderá solicitar a matrícula 

em até duas disciplinas de outros cursos por período, na modalidade de matrícula 

especial, desde que haja disponibilidade de vagas a cada período letivo.

Para isso, você precisa estar matriculado em no mínimo oito créditos no 

curso de origem e realizar a solicitação ao Colegiado do Curso que oferta a disciplina 

pretendida, de acordo com o Calendário Acadêmico. Além disso, você vai precisar da 

autorização do seu coordenador. Isso é válido a partir do segundo semestre.

MATRÍCULA EM REGIME CONCENTRADO

O Regimento da Graduação oferece a possibilidade de você cursar alguma 

disciplina em regime concentrado. O regime concentrado é uma forma excepcional 

de execução de atividade curricular em um espaço de tempo inferior ao previsto no 

Calendário Acadêmico, com cronograma previamente definido e aprovado pelo 

COCEPE, objetivando complementar a programação didática dos períodos regulares 

em alguns casos. Por exemplo: se a Unidade Acadêmica tiver dificuldade para 

atender a demanda real de discentes para um dado componente curricular, 

constatada por ocasião da matrícula, e para evitar a retenção, ela poderá oferecer a 

disciplina em regime concentrado.

Em caso de você estar saindo ou voltando em meio ao semestre letivo de 

atividade de intercâmbio acadêmico nacional ou internacional, você poderá solicitar 

cursar disciplina em regime concentrado, assim também para o caso de prováveis 

formandos em situações de calendário diferenciado.
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TRANCAMENTO DE MATRÍCULA

O trancamento de matrícula é a suspensão da sua matrícula em disciplinas 

específicas ou no geral, interrompendo provisoriamente os seus estudos, mas 

mantendo o vínculo com a Universidade, diante da impossibilidade de cursar 

componentes curriculares em determinado período letivo.

O trancamento em disciplinas deve ser feito em  prazo estabelecido no 

calendário acadêmico, obedecendo ao limite mínimo de créditos obrigatórios para 

matrícula. O Trancamento Geral de Matrícula (TGM) poderá ser feito a qualquer 

tempo até o limite do último dia letivo estabelecido no calendário acadêmico.

O número máximo de TGM é de dois anos letivos, ou seja, quatro semestres 

para cursos semestrais e dois anos para cursos anuais. Você poderá pedir 

readmissão, cancelando o TGM, até o último dia previsto para correção de matrícula.

SISTEMA ACADÊMICO – COBALTO 
(SENHA, REGISTRO, O QUE TEM NO 
COBALTO, APP)

O COBALTO é o sistema acadêmico digital da UFPel que lhe dá acesso às 

informações e processos que envolvem a sua vida acadêmica. Além de ser o sistema 

onde você faz a solicitação de matrícula, nele você pode acompanhar as suas notas e 

a frequência em sala de aula e ver os componentes curriculares do curso, os 

horários das disciplinas, a carga horária já cumprida e as disciplinas em que está 

matriculado.

No COBALTO você também pode emitir seu atestado de matrícula, avaliar os 

docentes e as disciplinas e, ainda, se comunicar com seus professores e colegas por 

meio de mensagens. Você pode baixar o app do programa em seu celular e acessar o 

cardápio do RU e a sua identidade estudantil.

Para se cadastrar no COBALTO você precisa ter um número de matrícula. O 

login é feito utilizando seu CPF e uma senha de sua escolha. Veja como fazer:
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Acesse, https://cobalto.ufpel.edu.br. Localize a caixa na terceira 

coluna do lado direito onde está escrito “Esqueci minha Senha”. Embaixo 

digite seu CPF e clique “enviar” para gerar sua senha. A partir disso, sempre 

acessará com seu CPF e senha criada.

Se você já está cadastrado no COBALTO, você também poderá, por meio de 

um formulário, cadastrar-se nos ambientes virtuais oferecidos pela UFPel, como o 

MOODLE.

AMBIENTE VIRTUAL DE 
APRENDIZAGEM: MOODLE

MODDLE é uma plataforma de aprendizagem em ambiente virtual que foi 

desenvolvida para auxiliar professores e técnicos na disponibilização e 

gerenciamento de conteúdos para seus alunos, além de permitir o acompanhamento 

constante do progresso dos estudantes.

Geralmente, é utilizado como plataforma principal para EAD ou como 

ferramenta complementar às aulas presenciais. Serve de ferramenta de apoio aos 

cursos de graduação, pós-graduação e capacitação, e aos projetos de ensino, 

pesquisa e extensão, tanto na modalidade presencial como à distância.

CALENDÁRIO ACADÊMICO

O calendário acadêmico é o instrumento que estabelece as principais datas 

das atividades acadêmcias do ano letivo da UFPel, como início e fim dos semestres 

letivos, as datas de publicação de editais acadêmicos, feriados e pontos facultativos, 

início e fim do período de matrícula, início e fim do período de exames, entre outras 

datas importantes. O calendário acadêmico estabelece o mínimo legal de 100 dias 

letivos e de 18 semanas de aula semestrais.
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TURNOS E HORÁRIOS DAS AULAS

Os cursos de graduação da UFPel funcionam nos turnos matutino, 

vespertino, noturno ou integral, este último com funcionamento em dois daqueles 

turnos. O turno do seu Curso é definido no Projeto Pedagógico do Curso (PPC).

O horário de funcionamento dos turnos é das 8h às 12h, das 13h30min às 

18h50min e das 19h às 22h20min.  A hora-aula na UFPel tem duração de 50 

minutos, e obedece ao quadro de horários regulamentado pela Instituição. As 

disciplinas são contabilizadas em créditos, sendo cada crédito correspondente a 18 

horas/aula semestrais, o equivalendo a 15 horas/relógio.

SISTEMA DE AVALIAÇÃO, 
FREQUÊNCIA E APROVAÇÃO

O resultado do seu desempenho em cada componente curricular poderá ser 

expresso por meio de notas ou conceitos, conforme o Projeto Pedagógico do seu 

Curso.

Se seu curso usar como critério de avaliação a nota, ela é expressa de 0 a 10, 

sendo considerado aprovado sem exame o discente que obtiver no mínimo nota 7, 

conforme definido no Regimento Geral da Universidade.

O aluno que tiver freqüência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por 

cento) e obtiver média semestral entre 3 (três) e 6,9 (seis inteiros e nove décimos), 

terá direito a exame.

A aprovação após exame será obtida se a média entre a nota do exame e a 

média semestral for igual ou superior a 5,0 (cinco).

Estágios curriculares e Trabalhos de Conclusão de Curso não são passíveis 

de exame pela natureza da atividade, sendo necessária a obtenção da média 7 (sete) 

para aprovação.

Se seu curso utilizar conceito, informe-se com seu Colegiado quais são os 

critérios para aprovação sem exame e com exame.
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ABONO DE FALTAS

Para ser aprovado, além da nota mínima exigida, você precisa ter frequência 

mínima de 75% nas aulas. Mas você poderá solicitar o abono de faltas nos seguintes 

casos, desde que você comprove:

a) se estiver matriculado em Órgão de Formação de Reserva (Serviço Militar) 

que seja obrigado a faltar em suas atividades civis por força de exercícios ou 

manobras, ou reservista convocado para apresentações ou cerimônias 

cívicas;

b) se for contemplado com a possibilidade de Exercícios Domiciliares;

c) se for designado membro da CONAES – Comissão Nacional de Avaliação da 

Educação Superior, que tenha participado de reuniões em horários 

coincidentes com os das atividades acadêmicas;

d) se integrar representação desportiva nacional, conforme Lei 9.615 de 1998, 

Artigo 85;

e) se for representante em instâncias superiores institucionais da UFPel, 

mediante portaria.

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO 
(PPC)

O Curso em que você ingressou é orientado por um Projeto Pedagógico. O 

PPC é um conjunto de ações de ensino, pesquisa e extensão, que objetiva o 

desenvolvimento de saberes teórico-práticos que contribuam para a qualificação 

dos egressos nas diversas áreas de atuação profissional, na perspectiva da formação 

cidadã, socialmente referenciada. Nele estão estabelecidos os objetivos e os  

componentes curriculares da formação desejada.

Esse currículo compreende três dimensões formativas: a) Formação 

Específica; b)Formação Complementar e c) Formação em Extensão.

A Formação Específica é o conjunto de componentes curriculares 

determinado pela legislação vigente aos cursos de graduação, de caráter obrigatório 

e opcional.
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A Formação Complementar é o conjunto de atividades complementares, 

assim definido no projeto pedagógico de curso, observando, ainda, a legislação 

vigente aos cursos de graduação em nível de bacharelado, tecnologia e licenciatura. 

As atividades curriculares que compreendem a Formação Complementar são 

registradas no histórico escolar do acadêmico, desde que validadas pelos Colegiados 

dos Cursos.

Os PPCs estabelecem um número mínimo de horas que você precisa cumprir 

para concluir o curso. Antes de solicitar a formatura, você deverá comprovar junto 

ao Colegiado do Curso as atividades complementares que você realizou. Por isso, é 

importante que você guarde todos os documentos (atestados e certificados) 

emitidos em seu nome por participação em atividades de pesquisa, ensino e 

extensão, tais como palestras, semanas acadêmicas, apresentação de trabalhos em 

eventos científicos, atividades extensionistas, etc. Informe-se no seu Colegiado 

quantas horas são necessárias e que tipo de atividades são aceitas.

A Formação em Extensão é a curricularização das atividades extensionistas 

para integralização de carga horária obrigatória, conforme legislação vigente.

Até 20% da carga horária total do Curso poderá ser ofertada, também, na 

modalidade a distância, integral ou parcialmente.

O Componentes curriculares do PPC compreendem disciplinas obrigatórias 

e optativas; estágios curriculares obrigatórios e não obrigatórios; trabalhos de 

conclusão de curso (TCC) e atividades complementares. Alguns cursos não têm TCC 

no seu Projeto Pedagógico.

PESQUISA

Uma das principais atividades da UFPel é a pesquisa. Na sua Unidade e no 

seu Curso, você vai encontrar professores que fazem pesquisa em alguma área de 

seu interesse. Se quiser participar de atividades de pesquisa como voluntário, você 

deve entrar em contato com seu Colegiado ou mesmo falar diretamente com seu 

professor para saber como integrar um grupo de pesquisa. Outra forma é 

participando de processos seletivos para bolsas de Iniciação Científica que a 

Universidade disponibiliza a cada ano por meio de editais específicos.
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EXTENSÃO

A Extensão corresponde às atividades que a Universidade realiza com a 

Comunidade externa por meio de projetos coordenados por professores ou técnicos 

administrativos.  Na sua Unidade e no seu Curso, você pode procurar seu Colegiado 

ou seus professores para conhecer quais são os projetos de Extensão dos quais você 

poderia participar como voluntário. Outra forma de participar é concorrendo nos 

editais de bolsas de extensão que são abertos no início do ano letivo.

PLANO DE ENSINO

O Plano de Ensino é o documento no qual seu professor ou sua professora 

informa o conteúdo da disciplina que vai ser trabalhada ao longo do período letivo. 

Ali constam os objetivos, as metodologias, o cronograma de atividades, a bibliografia 

básica e complementar e as datas e formas de avaliação. O Plano é apresentado à 

turma no início do semestre e fica acessível no COBALTO para acompanhamento do 

discente.

MONITORIA

A Monitoria é uma atividade acadêmica desempenhada por aluno de 

Graduação vinculada aos componentes ou atividades curriculares (disciplinas) do 

Curso em que está matriculado. Sob a orientação de um professor, o aluno se dedica 

a ajudar seus colegas a estudar, com o objetivo de melhorar o processo de 

aprendizagem. O programa de monitoria da UFPel procura promover ações que 

contribuam de forma eficaz no combate à reprovação, à retenção e à evasão nos 

cursos de graduação.

Existem duas modalidades de monitoria vigentes na UFPel: a Monitoria 

Voluntária e a Monitoria Remunerada por Bolsa. Para saber mais, acesse o link 

https://wp.ufpel.edu.br/cec/monitoria/.
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MOBILIDADE NACIONAL

A Mobilidade Nacional é uma modalidade de estudo a partir do intercâmbio 

de estudantes de graduação com outras Instituições Federais de Ensino Superior 

(IFES) participantes do convênio ANDIFES. É uma oportunidade de vivenciar 

diferentes métodos pedagógicos e didáticos e conhecer outras regiões e culturas, 

participando de atividades estudantis complementares em centros educacionais 

distribuídos em território nacional.

O Núcleo de Programas e Projetos (NUPROP) da Pró-Reitoria de Ensino 

(PRE) da UFPel faz a intermediação das solicitações de mobilidade acadêmica 

nacional, tanto como Instituição de origem, quanto como Instituição receptora.

O candidato não terá despesas com custos operacionais do programa, 

somente suas despesas pessoais como, moradia, alimentação e transporte durante a 

sua mobilidade.

O tempo de intercâmbio é de dois semestres, podendo ser prorrogado por 

mais um semestre em caso comprovado de excepcionalidade.

Saiba mais acessando o link https://wp.ufpel.edu.br/cec/mobilidade-academica/.

PROJETOS DE ENSINO

Projetos de Ensino são atividades temporárias de desenvolvimento 

educacional que visam à reflexão e à melhoria dos processos de ensino e de 

aprendizagem nos cursos/áreas. Os projetos de ensino se caracterizam pelo 

desenvolvimento de atividades complementares e de aprofundamento no currículo 

do curso, sob responsabilidade e orientação de docente ou técnico-administrativo. 

Destinam-se aos discentes da UFPel.

Saiba como se candidatar a uma bolsa: https://wp.ufpel.edu.br/cec/projetos-

de-ensino/bolsas/.
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BIBLIOTECAS
SISTEMAS DE BIBLIOTECAS (SISBI)

A Universidade conta com um sistema de bibliotecas distribuído nos vários 

campi. Você pode consultar a disponibilidade de livros, fazer reserva e renovação de 

empréstimos acessando o Pergamum, que integra o Sistema de Gerenciamento do 

Acervo das Bibliotecas da Universidade Federal de Pelotas (SISBI/UFPel). Para fazer 

empréstimos, tenha em mãos documento de identidade com foto e número de 

matrícula.

Mais informações através dos links úteis:

Site  Ficha Catalográfica

http://sisbi.ufpel.edu.br/?p=reqFicha

Pergamum – Consulta ao acervo

http://pergamum.ufpel.edu.br/

Facebook

https://www.facebook.com/sisbiufpel/?fref=ts

Periódicos Eletrônicos UFPel

http://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/

Repositório Institucional – Guaiaca

http://repositorio.ufpel.edu.br



GUIA DO ESTUDANTE | 28

VISITE AS BIBLIOTECAS DA UFPEL

Biblioteca do Campus Porto (BCP)

Segunda a sexta-feira, das 9h às 21h, sem fechar ao meio dia.

Biblioteca de Ciências Agrárias (BCA)

Segunda a sexta das 8h às 14h.

Biblioteca de Ciência e Tecnologia (BCT)

Segunda a sexta das 8h às 14h.

Biblioteca das Ciências Sociais (BCS)

Segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, sem fechar ao meio dia.

Biblioteca do Direito (BD)

Funcionamento: Segunda a sexta, das 8h às 22h.

Biblioteca da Educação Física (BEF)

Funcionamento: Segunda a Sexta, das 8h às 12h e das 14h às 22h. 

Biblioteca do Lyceu (BL)

Funcionamento: Segunda a Sexta, das 12h às 18h.

Biblioteca da Medicina (BM)

Funcionamento: Segunda a sexta-feira, das 9h às 21h, sem fechar ao meio-dia.

Biblioteca da Odontologia (BO)

Funcionamento: Segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, sem fechar ao meio-dia.
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LIVRARIA E EDITORA DA UFPEL

A UFPel possui uma editora e livraria, localizada no Porto. A Editora da 

Universidade Federal de Pelotas publica obras em variados formatos de livro, 

visando à promoção e difusão do conhecimento, da ciência, da arte e da cultura. As 

obras, originais ou reeditadas, traduzidas e em edições próprias ou coedições, 

independentemente da vinculação institucional do autor, são publicadas primando 

pela qualidade, relevância acadêmica e inserção social. Por se tratar de uma editora 

pública, a Editora da UFPel priorizará a publicação de obras digitais de livre acesso, 

seguindo o princípio da distribuição gratuita e universal.

A Livraria e Editora da UFPel fica na Rua Benjamin Constant, 1071 (Antigo 

Prédio da Brahma). Telefone: (53)3227-8411.
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PROGRAMAS E 

SERVIÇOS DE 

ASSISTÊNCIA 

AOS ESTUDANTES

CARTEIRINHA ESTUDANTIL

Qualquer estudante pode ter acesso aos restaurantes da Universidade, usar 

o transporte e retirar livros da biblioteca, desde que apresente a Identificação 

Estudantil, um documento com foto onde consta o seu nome e o número de 

matrícula.

Para fazer o cadastro e obter a carteirinha da UFPel, você precisa estar 

matriculado. Feita a matrícula, você deve se dirigir a uma das bibliotecas e fazer a 

sua foto. Aí, você baixa o aplicativo do COBALTO no seu celular e estará com sua 

Identificação.

Mas se você desejar a carteirinha física, deverá solicitar via COBALTO. Em 

cerca de três semanas você poderá retirá-la no Colegiado do seu Curso.

PROGRAMA DE PERMANÊNCIA

Estudantes de baixa renda (que apresentem situação de vulnerabilidade 

social) e que não tenham concluído nenhum outro curso de graduação em qualquer 

Instituição, podem se inscrever em programas de permanência estudantil da UFPel. 

Esses programas têm por objetivo garantir as condições necessárias para que o 

estudante possa se manter na Universidade.

A inscrição é mediante editais publicados no site da PRAE todo o início de 

semestre letivo. Para os bolsistas que acessam um ou mais programas, é necessário 

a obtenção de 70% de aproveitamento no semestre para manter a bolsa, podendo 

trocar de curso apenas uma vez.

Se você quer saber mais, entre em contato com a Coordenação de Integração 

Estudantil, situada na rua Barroso nº 1202, ou acesse: www.ufpel.edu.br/prae.
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PROGRAMA AUXÍLIOALIMENTAÇÃO

Todos os estudantes regulares de graduação e pós-graduação podem acessar 

qualquer dos Restaurantes Universitários no almoço e na janta, pagando R$2,00 a 

refeição.

Mas se você é beneficiário do Programa Auxílio Alimentação Parcial, tem 

direito a fazer uma refeição (almoço ou janta) sem pagar de segunda a sexta-feira.

Agora, se você é estudante vinculado ao Programa Auxílio Alimentação 

Integral, diariamente, tem direito ao almoço e à janta e, conforme algumas 

situações, pode solicitar o café da manhã e a ceia.

O Programa de Auxílio-Alimentação é concedido mediante cumprimento dos 

requisitos divulgados nos editais de auxílio permanência, publicados no início de 

cada semestre letivo no site da PRAE.

CONHEÇA AS UNIDADES DE 
RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO (RU)

RU Campus Capão do Leão (Dentro deste Campus)

Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 11h às 14h.

RU Santa Cruz – Rua Santa Cruz, nº 1705

Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 11h às 13h30 e das 

17h30 às 20h.

Restaurante Campus Anglo (Rua Gomes Carneiro, nº1)

Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 11h às 14h e das 

17h30min às 20h.
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TRANSPORTE

A UFPel oferece quatro possibilidades de transporte para os estudantes: 

Passe Livre, Auxilio Deslocamento, Transporte de Apoio e o Cartão PRATI que dá 

desconto no transporte municipal. Saiba como funciona cada um deles.

Programa Auxílio Transporte – Passe Livre

Estudantes com renda familiar per capita de até 1,5 salário-mínimo que 

morem nas cidades de Rio Grande, São José do Norte e Capão do Leão e estudem em 

Pelotas ou que morem em Rio Grande, São José do Norte e Pelotas e estudem no 

Capão do Leão têm direito a passe livre. Para ter acesso ao passe livre, é preciso 

realizar cadastro junto à União Estadual dos Estudantes (UEE) ou à Associação dos 

Estudantes do Rio Grande do Sul (AERGS), para confeccionar a carteirinha. 

Depois, deve fazer o Cadastro na Metroplan, com envio dos documentos 

necessários através da página da PRAE e agendamento da entrevista. Os 

documentos a serem enviados diferem entre bolsistas e não bolsistas da PRAE. Se 

você quer saber mais, acesse https://wp.ufpel.edu.br/prae/coordenacao_de_inte-

gracao_estudantil/passe-livre/.

Programa Auxílio Deslocamento

Se você reside fora da área urbana de Pelotas (excluindo Rio Grande, Capão 

do Leão e São José do Norte, áreas atendidas pelo Passe Livre), pode solicitar o 

Auxílio Deslocamento. Essa modalidade de assistência consiste de depositar na sua 

conta o valor referente ao deslocamento interurbano, incluindo Colônia Z3 e Colônia 

de Pelotas. O programa contempla três faixas de valores (de R$ 100,00 a R$ 300,00) 

dependendo da localidade. Como nos demais programas, é necessário comprovar a 

utilização do recurso no início de cada semestre letivo. 

Transporte de Apoio

A UFPel conta com um transporte de apoio gratuito próprio, destinado a 

interligar as diversas unidades acadêmicas dispersas na cidade e no Capão do Leão. 

O transporte é de prédio a prédio da UFPel, segundo o itinerário disponível no 
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aplicativo do COBALTO, cobrindo todos os seis campi da Universidade. Para acessar 

os ônibus, você vai precisar de sua identidade estudantil, disponível no aplicativo do 

COBALTO.

Cartão do Ônibus Municipal (PRATI)

O Cartão do Estudante pode ser feito na PRATI, na Av. Bento Gonçalves, 

3384, Centro. Com ele é possível utilizar o benefício de desconto de 60% (sessenta 

por cento) sobre o valor da tarifa comum. Para realizar a confecção da carteira, 

deverá levar o comprovante de matrícula, documento com foto e comprovante de 

residência.

MORADIA

A assistência estudantil relacionada à moradia tem duas modalidades: o 

Auxílio Moradia e a Casa do Estudante Universitário.

Programa Moradia Estudantil – CEU

Disponibiliza vagas para a Casa do Estudante Universitário (CEU), situada na 

Rua Três de Maio, nº 1212. Essas vagas são oferecidas somente em casos de 

desocupação por alunos beneficiários, podendo haver semestres em que não haverá 

inscrição para esse programa. O acesso ao edital deve ser feito pelo site da PRAE.

Programa Auxílio Moradia

Em caso de não haver vaga na CEU, a UFPel disponibiliza um valor de R$ 

400,00, depositado mensalmente na conta-corrente do estudante, para auxiliar o 

pagamento de uma moradia (aluguel ou pensionato) em Pelotas, no período de seu 

curso. Todo início de semestre o estudante precisará fazer a comprovação do auxílio.

Esse auxílio não deve ser solicitado concomitante ao Auxílio Deslocamento 

nem à Moradia Estudantil.
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PROGRAMA PRÉESCOLAR

Se você é estudante e reside com filhos de até 5 anos e 364 dias, você poderá 

solicitar o recebimento do auxílio pré-escolar, no valor de R$ 321,00, depositado na 

sua conta-corrente. O auxílio cessa em período de férias, mantendo-se durante os 10 

meses de período letivo. Saiba como solicitar o auxílio no site da PRAE.

PROGRAMA AUXÍLIO INSTRUMENTAL 
ODONTOLÓGICO

Os estudantes do Curso de Graduação em Odontologia têm acesso a um kit 

com instrumentos odontológicos. O programa funciona através do sistema de 

comodato. Ao final da graduação (ou trancamento da matrícula) o estudante deverá 

devolver o kit para que seja disponibilizado novamente.

BOLSAS

No início de cada ano letivo, a UFPel disponibiliza um determinado número 

de bolsas de ensino, de pesquisa, de extensão, inovação e de iniciação ao trabalho, 

destinada a estudantes de Graduação. Essas bolsas são divulgadas nas unidades 

acadêmicas e administrativas, sob responsabilidade de docentes ou coordenações 

de setores, mediante edital de seleção. A maior parte delas é para estudantes em 

situação de vulnerabilidade social. Para saber dos editais, você deve acompanhar a 

página da sua Unidade Acadêmica na web.

PROGRAMA DE APOIO PSICOSSOCIAL 
E PEDAGÓGICO

Existe, na PRAE, um núcleo encarregado das questões ligadas à saúde 

mental, à aprendizagem e ao bem-estar do aluno. É o NUPADI: Núcleo 

Psicopedagógico de Apoio ao Discente.
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Esse Núcleo mobiliza uma equipe interdisciplinar para realizar ações em 

favor da permanência nos programas (moradia, transporte, alimentação) do 

estudante em situação de vulnerabilidade social. A equipe tem por objetivo intervir 

não apenas no âmbito psicossocial e familiar, mas também cognitivo, ajudando o 

estudante nas questões relacionadas à aprendizagem. 

Por meio de oficinas e encontros grupais, a equipe busca contribuir para 

melhorar o desempenho acadêmico do estudante, olhando para o contexto geral em 

que o corpo acadêmico se insere, com seus devidos aspectos sociais, econômicos, 

emocionais e culturais.

O NUPADI, portanto, busca oportunizar, dentro do possível, acolhimento de 

demandas discentes nos âmbitos da aprendizagem, da saúde física e mental, assim 

como aspectos sociais de amplo espectro. 

Atua em intervenções específicas na resolução e prevenção de dificuldades 

que podem estar levando ao não aproveitamento acadêmico, à reopção de cursos e 

até à evasão acadêmica, atuando direta e subliminarmente em questões também de 

cunho institucional e que podem estar interferindo em sua vida, como o sofrimento 

psíquico.

Nesse sentido, o atendimento psicológico individual, que existe desde 1984 

na Universidade, vem ampliando espaço numa perspectiva em que a força do 

coletivo faz-se presente. Assim, há um investimento do Núcleo em programas, 

oficinas, encontros, em que se formam GRUPOS.

Conheça os programas mantidos pelo NUPADI.

Programa de acompanhamento pedagógico

Esse programa é destinado ao estudante com dificuldade no aproveitamento 

acadêmico. Ele trabalha com atendimentos individualizados e com enfoque para os 

trabalhos em grupo, com técnicas de estudo e apoio para melhorar o desempenho, 

diante do não aproveitamento acadêmico e/ou de outras demandas. 

Contato: acpprae@gmail.com

Atendimento psicológico individual e grupal

Nesse programa, o estudante poderá solicitar atendimento psicológico para 

tratar de suas questões. Além de profissionais da área, há também o atendimento 
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realizado por estagiários do último ano do curso de psicologia. O atendimento é 

pautado em alguns critérios, como não possuir mais que três faltas e realizar 

psicoterapia breve focal, oportunizando espaço para que outros possam se 

beneficiar dessa modalidade. Salienta-se que os atendimentos são prioritariamente 

para bolsistas da PRAE. Você pode fazer a inscrição on line.

Oficinas de aprendizagem autorregulada

Esse projeto em parceria com a FAE e GEEPAR, oferece oficinas com 

metodologia específica que abordam temáticas como memória, concentração e 

procrastinação. 

O objetivo geral é o de promover ações educacionais que possam contribuir 

para elevar os níveis de aprovação dos estudantes da UFPel, evitar a evasão, tornar 

sua permanência na referida Universidade em uma trajetória de êxito, de superação 

de obstáculos para a definição de um projeto de vida. 

A metodologia utilizada compreende o uso de narrativas autobiográficas 

para que possam revelar os fatores que levam ao insucesso, instigando a reflexão 

sobre o seu desempenho acadêmico. 

Projeto “Diz Aí”

O projeto visa criar um espaço terapêutico que dialogue com questões 

relacionadas à raça, gênero e sexualidade, problematizando a singularidade dessas 

temáticas que, historicamente, precisam de voz.

O local de atendimento para estudantes da UFPel é na PRAE e para 

comunidade em geral é na Clínica-Escola do curso de Psicologia da UFPel.

O NUPADI poderá fazer o encaminhamento também, seja por demanda 

espontânea, seja por identificação de casos em atendimentos. Informações: 

grupoterapeutico.diz.ai@gmail.com.

Grupo “Para Cuidar da Vida”

Esse Grupo pertence ao Programa de Prevenção ao Suicídio do NUPADI. 

Trata-se de um grupo de prevenção, de caráter fechado e com proposta de 

encontros semanais, ao longo do semestre, em que os estudantes podem conversar 

sobre o assunto, seja para trabalhar terapeuticamente alguma questão, seja para 
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obter orientações de como agir para consigo ou para o cuidado de outra pessoa 

próxima a si. Novos ingressos serão feitos mediante chamadas no site da UFPel para 

inscrições.

Grupos de Apoio Psicológico de Vivências Acadêmicas e Saúde Mental

Esses grupos têm de oito a dez integrantes e se reúnem em caráter fechado, 

em nove a doze sessões de acompanhamento psicológico, possibilitando um espaço 

de escuta e trocas. Trabalha-se nesses grupos a acolhida dos sofrimentos, psico 

educação direcionada à demanda trazida pelos integrantes e apoio ao 

enfrentamento de situações estressantes que estão relacionadas à rotina acadêmica. 

Os grupos são formados semestralmente e terão chamadas no site da UFPel para 

inscrições.

Projeto Saúde na Casa

Este projeto tem como objetivo construir estratégias capazes de elaborar 

práticas educativas que visem não apenas a ensinar a população a prevenir as 

doenças, mas também a promover a saúde. Atua na prevenção de doenças, 

convertendo os fatores determinantes de adoecimento em geradores de saúde. Visa 

melhorar o aproveitamento acadêmico com o desenvolvimento de medidas 

preventivas capazes de impactar, positivamente, na saúde e na qualidade de vida da 

população alvo.

Grupo autoestima – Entre sem bater

Pretende oferecer aos estudantes espaço de apoio e encorajamento às 

adversidades do dia-a-dia. Os encontros são semanais, de caráter permanente ao 

longo do semestre, com enfoque na promoção e prevenção em saúde. Os grupos são 

abertos ao ingresso de novos integrantes.

Projeto geração de renda

Tem por objetivo promover a aprendizagem de alguma habilidade que venha 

a oportunizar a geração de renda aos estudantes durante esse processo de ser e 

estar universitário. O projeto se desenvolve através de oficinas, entre as quais já 
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foram realizadas de encadernação e de crochê. O projeto conta com doação de 

recursos de empresas e outros parceiros.

Veja o link do NUPADI: https://wp.ufpel.edu.br/prae/coordenacao_de_inte-

gracao_estudantil/nucleo-psicopedagogico-de-apoio-ao-discente-nupadi/.

COMO MANTER A SAÚDE MENTAL NA 
UNIVERSIDADE

A vida universitária é cheia de desafios como morar longe de casa, conseguir 

dar conta dos inúmeros trabalhos acadêmicos, ir à aula, participar dos projetos de 

pesquisa, de extensão e, no meio de tudo isso, como fica a saúde mental?

Todas essas mudanças e obrigações presentes no meio universitário podem 

causar estresse, dificuldades de relacionamento, baixa produtividade, depressão, 

além de fazer com que se viva em estado de tensão por causa da vida acadêmica.

Por isso, é importante se permitir fazer o que dá prazer, como ver um filme, 

sair com os amigos, realizar atividades que trazem relaxamento e bem-estar.

E se você sentir que está precisando de ajuda, existem alguns serviços 

disponíveis na rede pública como os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), 

Unidades Básicas de Saúde (UBS ou postinho) e também é possível procurar a PRAE 

que está periodicamente proporcionando palestras, rodas de conversa, grupos 

terapêuticos. Então procure se informar e ver qual o serviço mais adequado para 

você.

Mais informações: https://wp.ufpel.edu.br/prae/.

Material de Apoio: https://materiais.cenatcursos.com.br/manual-ajuda-suporte.
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SERVIÇO PREFEITURA DE PELOTAS TELEFONE

CAPS AD III
(Álcool e Droga) Praça  José Bonifácio, nº 1 (53) 3222-3350

CAPS AD Rua Félix da Cunha, nº 818 (53) 3222-4527

CAPS Baronesa
Rua Ferreira Vianna, nº 1091 

(Areal)
(53) 3272-1030

CAPS Castelo Rua Lobo da Costa, nº 1959 (53) 3227-6465

CAPS Escola Rua Félix da Cunha, nº 451 (53) 3229-2923

CAPSi - Canguru Rua Andrade Neves, nº1229 (53) 3222-6290

CAPS Fragata Av. Duque de Caxias, nº 342 
(vizinho ao Quartel)

(53) 3281-1081

RELAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE MENTAL DE PELOTAS/RS

CAPS Porto
Rua Félix da Cunha, nº 457 

(Centro)
(53) 3278-2068
(53) 3278-2060

CAPS Zona Norte Av. Fernando Osório, nº 5615 (53) 3273-6301

CASE (Saúde Escolar) Rua General Osório, nº 456 (53) 3272-2999

RETRATE (Of. Geração e Renda) Rua Félix da Cunha,  nº 564 (53) 3222-8695

Ambulatório de Saúde Mental
Rua Voluntários da Pátria, nº 1428 
Centro de Especialidades, 5º andar (53) 3281-1081

INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA UFPEL

A UFPel é um espaço de diversidade étnica, racial, de gênero, de cultura, de 

origem, de condição econômica. Essa diversidade necessita ser respeitada e 

contemplada em políticas que a valorizem. Por isso, a UFPel instituiu junto à Pró-

Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE) a Coordenação de Inclusão e Diversidade 

(CID). Ela estabelece as políticas e diretrizes na consolidação de ações na 

comunidade universitária em relação às cotas no ingresso e permanência no ensino 

superior, em cursos de graduação e pós-graduação e às cotas no ingresso nos cargos 

de servidores da UFPel.

Também desenvolve ações para sensibilização e mobilização da comunidade 

universitária para a convivência com as diversas realidades presentes na 
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diversidade social com foco nas diretrizes de uma discriminação positiva, em todos 

os segmentos universitários e em conjunto com a comunidade envolvida. Também 

fomenta e consolida o cuidado e atuação no campo da acessibilidade física e 

psicológica das pessoas integrantes da Universidade, propiciando sua convivência 

integrada na comunidade universitária e assessora órgãos diversos no planejamento 

e programação de ações que apontem para a atenção à vivência da diversidade na 

Universidade.

Essas ações são desenvolvidas em três Núcleos.

NUGEN – Núcleo de Gênero

O Núcleo desenvolve atividades relacionadas ao gerenciamento das questões 

relacionadas aos conflitos e integração entre multigêneros na Universidade. Pretende 

desenvolver ações junto a escolas públicas da educação básica, bem como a 

promoção de eventos que permitam a aproximação da Universidade e a inclusão dos 

diversos grupos ligados a ações de gênero tanto internas quanto externas à UFPel. 

Visa compartilhar saberes e incentivar a discussão sobre as temáticas de 

sexualidade e identidade de gênero a partir dos grupos multigêneros.

Localização: Campos II – ICH, Rua Alm. Barroso, 1202, – Sala 112

Acesse: https://wp.ufpel.edu.br/cid/nugen/

NAI – Núcleo de Acessibilidade e Inclusão

O Núcleo de Acessibilidade e Inclusão atua promovendo políticas e ações 

que efetivem a inclusão no Ensino Superior através da busca conceitual, política e 

prática pelo acesso, permanência e qualidade em todos os níveis, espaços e 

cotidianos da Universidade.

O núcleo promove ações de conscientização, discussão, formação 

compartilhada de coordenadores, técnicos, professores, monitores, tutores e 

comunidade em geral. É responsável também pela oferta de serviços especializados 

aos estudantes de graduação, pelo encaminhamento de intérpretes para as aulas, 

eventos e atividades relacionadas e, ainda, pela criação, organização e acervo de 

recursos didáticos adaptados que possibilitem avanços nos processos de 

aprendizagem e inclusão.
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Localização: Campos II – ICH, Rua Alm. Barroso, 1202 – Sala 110

Acesse: https://wp.ufpel.edu.br/cid/nai/

NUAAD – Núcleo de Ações Afirmativas e Diversidade

O Núcleo desenvolve atividades relacionadas ao gerenciamento das vagas 

ocupadas por cotistas ou direcionadas a estes e atividades educativas e informativas 

nas escolas públicas de  Educação Básica. Também é responsável pela promoção de 

eventos que permitam a inclusão dos indígenas, quilombolas e negros, aproximando 

a Universidade de suas famílias e dos representantes comunitários de onde provêm 

esses estudantes, com ações conjuntas construídas pelos envolvidos. 

Entre os objetivos do NUAAD está o de divulgar a cultura popular e auxiliar 

na geração de renda dessas comunidades, compartilhando saberes e técnicas de 

produção para a comercialização  de produtos originários dessas comunidades. 

Também visa promover o diálogo com as Unidades Acadêmicas sobre como ocorre a 

promoção de políticas afirmativas na UFPel. Trabalha ainda para incentivar a 

ampliação do rol de disciplinas e conteúdos programáticos que abordem as 

temáticas da sexualidade e identidade de gênero, questões étnico-raciais e direitos 

humanos, em favor da transversalidade de tais temáticas nos currículos, 

independentemente do perfil e do nível do curso

Localização: Rua Almirante Barroso, 1734, Térreo

Acesse: https://wp.ufpel.edu.br/cid/pagina-exemplo/ 
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MOVIMENTO 

ESTUDANTIL 

DIRETÓRIO CENTRAL DOS 
ESTUDANTES (DCE)

É a unidade representativa de todos os estudantes da universidade que luta 

em defesa dos interesses dos estudantes perante a administração da UFPel. A dire-

toria do DCE é definida anualmente por eleições diretas, nas quais  os discentes que 

querem estar à frente do DCE se organizam em chapas para concorrer. O Diretório 

Central dos Estudantes tem representação nos três principais conselhos da universi-

dade: o CONDIR, o COCEPE e o CONSUN e na Comissão Própria de Avaliação (CPA).

DIRETÓRIO/CENTRO ACADÊMICO
(DA/CA)

É a entidade representativa dos estudantes de um mesmo Curso. Assim 

como o DCE, sua atuação se dá pela defesa dos interesses e reivindicações dos 

universitários aos quais esta entidade representa. Cabe também ao centro 

acadêmico pensar estratégias que visem fomentar e mobilizar a integração da classe 

estudantil enquanto potenciais agentes de transformação da realidade acadêmica de 

seu curso.

Além disso, cada DA/CA tem dois votos no Conselho de Diretórios e Centros 

Acadêmicos, onde todos os que fazem política estudantil discutem e votam pautas, 

organizando assim as ações do Movimento Estudantil na universidade.

A escolha de seus representantes é feita através de eleições diretas a cada 

ano. Nesse espaço também acontecem reivindicações e lutas que visam a melhorias 

para o curso e os estudantes.

Os DA/CA têm acento nos Colegiados dos seus respectivos Cursos e nos 

Conselhos de suas Unidades Acadêmicas.
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ASSOSSIAÇÃO ATLÉTICA 
ACADÊMICA (AAA)

Atlética é a organização estudantil cujas funções básicas são a administração, 

integração e representação dos cursos em jogos universitários. Ela é responsável 

pela formação de equipes, organização de competições, criação e treinamento da 

bateria da torcida. Esse órgão é um importante instrumento de integração dentro da 

UFPel, além de fomentar o esporte universitário.

Outras informações sobre o movimento estudantil: http://mepelotas.blogspot.com/

2012/04/depoimentos-sobre-o-me-pelotas-pos-78.html
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COISAS LEGAIS 

PARA FAZER EM 

PELOTAS

MUSEUS

Museu Farmacêutico Moura

Registra, preserva e expõe a evolução da indústria farmacêutica em Pelotas e 

no mundo, e também a história do medicamento.

Onde fica?  Rua 15 de Novembro,610,Centro. Pelotas,RS

Museu Histórico da Bibliotheca Pública Pelotense

Fundado em 1904 pelo Sr. Baldomero Trapagay Zorrilla e organizado pelo 

diretor da Bibliotheca Pública Pelotense, o Sr. Henrique Carlos de Morais.

Onde fica? Praça Cel. Pedro Osório, 103 – Centro

Museu Histórico Helena Assumpção de Assumpção

O Museu foi idealizado pelo escritor e jornalista Felipe Assumpção Certum e 

resgata o acervo deixado pelos seus ascendentes, como objetos, móveis e utensílios, 

vestuário e documentos.

Onde fica? Avenida Rio Grande do Sul ,1235,Granja Santa Helena - Praia do 

Laranjal. Pelotas,RS

Museu Municipal Parque da Baronesa

O Museu Municipal Parque da Baronesa, antiga Chácara dos Barões de Três 

Serros, juntamente com o Parque da Baronesa, estão localizados no bairro Areal, 

região onde começou o povoamento de Pelotas, com a instalação das primeiras 

charqueadas. Reúne objetos do século XVIII e XIX.

Onde fica? Av. Domingos de Almeida, 1490 - Areal, Pelotas 
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Museu das Coisas Banais

O MCB possui um acervo de mais de 220 objetos, exclusivamente em 

formato digital. É formado a partir de doações dos usuários da WEB. Os objetos que 

fazem parte do acervo do MCB são muito variados, em natureza, suporte, 

significados. Atualmente esses objetos passam por um sistema de classificação, que 

considera suas funções, segundo o Thesaurus e seus significados, para os quais 

estão sendo criadas categorias específicas, como: Objetos de Coleção, Objetos de 

Viagem, Objetos de Infância, Objetos de Efemérides, etc.  

Onde fica? Site: www.museudascoisasbanais.com.br

Herbário Pel

O Herbário Pel tem por missão manter amostras de plantas conservadas 

adequadamente, configurando-se como uma coleção biológica permanente e em 

constante expansão, disponível para consulta pela comunidade científica e por 

estudiosos, possibilitando também o exercício das atividades de ensino, pesquisa e 

extensão. 

Onde fica? Herbário PEL, Prédio 22, Departamento de Botância, Instituto de 

Biologia Campus Capão do Leão, Universidade Federal de Pelotas

Museu de Ciências Naturais Carlos Ritter

O Museu de Ciências Naturais Carlos Ritter teve sua origem na doação de 

animais taxidermizados artisticamente e mosaicos entomológicos confeccionados 

por Carlos Ritter entre o final do século XIX e primeiros anos do século XX. O museu 

possui basicamente espécimes de História Natural, dividindo seu acervo entre a 

coleção científica e a didática para exposição.

Onde fica? Praça Cel. Pedro Osório, 1 – Centro

Museu do Doce – UFPel

O Museu do Doce tem como missão salvaguardar os suportes de memória da 

tradição doceira de Pelotas e da região, com o compromisso de produzir 

conhecimento sobre esse patrimônio.

Onde fica? Praça Coronel Pedro Osório, 08 – Centro – Pelotas/RS
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Museu de Arte Leopoldo Gotuzzo – MALG

O Museu de Arte Leopoldo Gotuzzo (MALG) tem como missão zelar pela 

preservação e conservação de seu acervo artístico e documental, assim como 

divulgá-lo amplamente, através de projetos curatoriais, expográficos e virtuais.

Onde fica? Endereço: Praça 7 de Julho, 180 – Centro, Pelotas – RS (prédio do 

antigo Lyceu – frente ao Mercado Público de Pelotas)

Museu Etnográfico da Colônia Maciel

Acervo de utensílios domésticos, ferramentas e materiais da cultura local.

Onde fica? Vila Maciel , s/n, 8º Distrito de Pelotas,8° distrito de Pelotas.

Casa Gruppelli

O acervo do Museu foi reunido através da coleta e de doações feitas por 

moradores da região, capitaneados pela família Gruppelli, cujo objetivo era reunir 

referências do patrimônio rural que fossem significativas para a população 

circunvizinha. 

Onde fica? Colônia Municipal – 7º Distrito de Pelotas.

Museu e Espaço Cultural da Etnia Francesa

O Museu da Colônia Francesa tem o propósito de contribuir para a 

preservação da memória das localidades da Vila Nova e Bachini, situadas no distrito 

do Quilombo, na Serra dos Tapes, no município de Pelotas. Como tal, busca valorizar 

a singularidade histórica da presença da etnia francesa na Colônia Francesa de 

Santo Antônio, fundada em 1880.

Onde fica? Colônia Municipal – 7º Distrito de Pelotas, na localidade 

denominada Vila Nova.

Memorial Anglo UFPel

O local escolhido para desenvolver a proposta foi um espaço no terceiro 

andar do Bloco B do Campus Anglo, no qual estão expostas as estruturas 

constitutivas das extintas câmaras frigoríficas. As paredes, parcialmente destruídas, 

revelam a técnica de isolamento térmico empregada na construção destes grandes 

frigoríficos nos anos de 1940.
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Onde fica? Campus Anglo, Universidade Federal de Pelotas, Rua Gomes 

Carneiro, 1, 3º andar

HISALES 

É um centro de memória e de pesquisa voltado para a temática da 

alfabetização, leitura e escrita. O Acervo do HISALES é resultado das pesquisas e de 

doações. São exemplos da tipologia de acervo sob a sua guarda: cadernos de 

crianças em fase de alfabetização; diários de classe/cadernos de planejamento de 

professoras alfabetizadoras; livros para o ensino da leitura e da escrita nacionais e 

estrangeiros (ex.: cartilhas, livros de alfabetização, livros didáticos, etc.); livros 

didáticos “gaúchos” (produzidos no RS); mobiliário, materiais didático-pedagógicos 

e relacionados à cultura material escolar; escritas pessoais e familiares.

Onde fica? Rua Almirante Barroso, 1202 – Sala 101 H

ARTES PLÁSTICAS

Chafariz das Nereidas

Onde fica? Calçadão da Andrade Neves esquina Sete de Setembro

Esculturas de Caringi

Onde fica? Praça Coronel Pedro Osório - Centro

Pinturas de Aldo Locatelli

Onde fica? Catedral Metropolitana de São Francisco de Paula, Praça José 

Bonifácio, 15

MÚSICA

Conservatório de Música da UFPel

Onde fica? Rua Félix da Cunha, 651, Centro
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TEATRO E DANÇA

Acesse a Câmara de Extensão https://camaradeextensaoca.wordpress.com/ do 

Centro de Artes http://ca.ufpel.edu.br/ ou a página dos Cursos de Teatro e de Dança 

para saber da agenda de espetáculos. O Centro de Artes fica na rua Alberto Rosa, 62.

CINEMA

Além das salas de cinema do Cineflix (no Shopping Pelotas) e do Cineart 

(Andrade Neves, 1934, Centro) você também pode acompanhar a programação do 

Cine UFPel na página  https://cineufpel.wordpress.com/programacao/.

LAZER

Rolês pela Cidade

A praça Coronel Pedro Osório é uma delícia pra tomar chimarrão, fazer 

piquenique, se reunir com os amigos, pegar um sol ou uma sombra nas árvores e 

deitar na grama.

O Parque Dom Antônio Zattera, na Avenida Bento Gonçalves, conta com uma 

pista de skate para os adoradores do esporte.

O Museu da Baronesa, na avenida Domingos de Almeida, alia aprendizado 

com história e lazer.

O Quadrado, que fica na zona do porto, numa abertura que conecta o Canal 

São Gonçalo, dá uma vista privilegiada do pôr-do-sol.

Há também a Biblioteca Pública, em frente à Praça Coronel Pedro Osório, 

que além de abrigar um imenso acervo que pode ser consultado por todos, traz 

programações culturais que vão desde entrevistas com autores até espetáculos de 

música e saraus.

Próximo à Praça Pedro Osório, encontramos o Mercado Central de Pelotas, 

que além de abrigar lojas e lancherias, também conta com vários barzinhos com voz 

e violão bem agradáveis para se reunir com os amigos no fim do dia e aos finais de 
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semana. Além disso, para quem gosta de compras alternativas, nos sábados em que 

não chove, o largo do Mercado abriga o Mercado de Pulgas, com venda e exposição 

de antiguidades, livros, roupas, etc. Vale salientar que Pelotas é conhecida por ser a 

Cidade do Doce, ou seja, tem muito docinho gostoso por aqui, várias docerias/

confrarias para desfrutar.

Pelotas também conta com a praia do Laranjal, localizada a 10 km do centro 

da cidade. É um ótimo lugar para observar a natureza, se divertir com os amigos e 

praticar esportes. 

É importante tomar alguns cuidados ao passear pela cidade: 

— evite andar pela rua à noite e procure sempre andar em grupos de amigos;

— saia de casa apenas com documentos e itens de valor realmente necessários;

— tente conhecer as ruas que são mais movimentadas ao andar pela cidade 

sozinho.

OUTRAS SUGESTÕES TURÍSTICAS

Chaqueada São João

Onde fica? R. Dr. Cláudio Manoel da Costa, 750 – Areal

Biblioteca Pública Municipal de Pelotas

Onde fica? Praça Cel. Pedro Osório, 103 – Centro

Catedral Anglicana do Redentor (Popularmente conhecida como “Igreja 

Cabeluda”)

Onde fica? Rua Quinze de Novembro, 472, centro 

Sítio Panamar

Onde fica? Km 83 – Monte Bonito, BR-392

Estádio Bento Freitas (do Grêmio Esportivo Brasil, popular Xavante)

Onde fica? R. Dr. João Pessoa, 694, centro
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Estádio Boca do Lobo (Esporte Clube Pelotas, popular Lobão)

Onde fica? R. Anchieta, esquina Av. Bento Gonçalves

Grande Hotel

Onde fica? R. Lôbo da Costa, 51 – Centro

Charqueada Boa vista

Onde fica? Estrada da granja 1352 – Areal

Charqueada Santa Rita

Onde fica? Estrada da Costa, 200, Areal

Fenadoce

Onde fica? Av Pinheiro Machado, 3390 – BR 116

Parque Dom Antônio Zattera

Onde fica? Av. Bento Gonçalves, 3568-3678
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INFORMAÇÕES 

ÚTEIS 

TELEFONES ÚTEIS

Aeroporto: 3223.1227

Água e Esgoto (SANEP): 3026.1144

Ambulância (SAMU): 192 / 3225.0032

Bombeiros: 193 / 3222.2222

Brigada Militar: 190 / 3309.5311

Brigada Militar / Policiamento ambiental: 3225.3722

Correios e Telégrafos: 3227.2390

Delegacia da Mulher: 3225.6678 3225.6888

Luz (CEEE): 0800-7212333

Polícia Civil: 197 / 3222.2000

Rodoviária: 3284.6700

Rádio Táxi Princesa: 3225.8466

Aplicativo mobile para táxi: 99Táxis, Garupa e Uber.
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SETOR SALA TELEFONE

DST P2 3284-7751

Redução de Danos D2 3284-7711

Saúde da Mulher e Criança 201 3284-7767/3284-7790

Saúde do Adulto 203 3284-7717/3284-7787

Saúde Mental – Geral 206 3284-7716/3284-7729

Saúde Mental - Nutricionista E3 3284-7774

Zoonoses Veterinários 122 3284-7768

SECRETARIA DE SAÚDE (Lobo da Costa)

UNIDADE DE SAÚDE ENDEREÇO TELEFONE
TURNO DE 

FUNCIONAMENTO

Arco Íris Av. Pery Ribas, 523

Areal I
Rua Apolinário de Porto 

Alegre, 290

Areal Fundos – UFPel
Av. Domingos José de 

Almeida, 4265

Balsa
Rua João Tomaz 

Munhoz, 270

Barro Duro Praça Aratiba, 12

Bom Jesus Av. Itália, 350

CAIC Pestano – UCPel Av. Leopoldo Brod, 3220

Cascata 5º Distrito

Cerrito Alegre 3º Distrito

LISTA DE UBS/ESF

SAÚDE EM PELOTAS
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Arco Íris Av. Pery Ribas, 523

Areal I
Rua Apolinário de Porto 

Alegre, 290

Areal Fundos – UFPel
Av. Domingos José de 

Almeida, 4265

Balsa
Rua João Tomaz 

Munhoz, 270

Barro Duro Praça Aratiba, 12

Bom Jesus Av. Itália, 350

CAIC Pestano – UCPel Av. Leopoldo Brod, 3220

Cascata 5º Distrito

Cerrito Alegre 3º Distrito

Cohab Fragata
Rua Paulo Simões 

Lopes, 230

Cohab Guabiroba
Rua Arnaldo da Silva 

Ferreira, 352

Cohab Lindóia
Av. Ernani Osmar Blaas, 

344

Cohab Pestano Av. Leopoldo Brod, 2297

Colônia Maciel 8º Distrito

Colônia Osório 4º Distrito

Colônia Triunfo 8º Distrito

Colônia Z3 Rua Rafael Brusque, 147

Corrientes Br 116

Cordeiro de Farias 5º Distrito

CSU Cruzeiro
Rua Barão de Itamaracá, 

690

CSU Areal – UFPel Rua Guararapes, 50 a 3228-3488 M/T

Dom Pedro I Rua Ulisses Batinga, 749 3271-3383 M/T

Dunas Av.: 1 S/Nº 3228-4666 M/T
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Fátima – UCPel
Rua Badomero Trápaga, 

480
3222-4028 M/T

Fraget Rua 3 nº 81 – Vila Real 3221-3500 M/T/N

Getúlio Vargas Rua 7 nº 184 3283-3768 M/T

Grupelli 7º Distrito 3224-5011 M/T

Jardim de Allah Av. Fernando Osório, 
7430

3283-3769 M

Laranjal Rua São Borja, 683 3226-4488 M/T

Leocádia
Rua David Canabarro, 

890
3282-2476 M/T

Monte Bonito 9º Distrito 3277-3273 M/T

Navegantes Rua Darcy Vargas, 212 3279-4627 M/T/N

Obelisco
Rua Francisco Ribeiro 

Silva, 505
3282-2477 M/T

Osório (Loteamento Rua Barão de Mauá, 217 3278-3211 M/T

PAM – Fragata Av. Pinheiro Machado, 
168

3221-0362 M/T

Pedreiras 9º Distrito 3277-3272 M/T

Posto Branco 
(Anexo Corrientes)

Estrada Porto Alegre 
Antiga – Granja Retiro s/nº 3223-9073 M/T

Puericultura Rua João Pessoa, 240 3222-3669 M/T

Py Crespo – UCPel Rua Marques de Olinda, 
1291

3223-0823 M/T

Sanga Funda – UCPel
Rua Ildefonso Simões 

Lopes, 5225 3274-3266 M/T

SANSCA Rua Dr. Amarante, 919 3222-7980 M/T

Salgado Filho Av. Salgado Filho, 912 3283-6202 M/T

Santa Silvana 6º Distrito 3277-8043 T

Santa Terezinha Rua São Miguel, 05 3283-7509 M/T

Simões Lopes
Av. Viscondessa da 

Graça, 107 3225-8008 M/T

Sítio Floresta
Rua Ignácio Teixeira 

Machado, 299 3278-9188 M/T
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União de Bairros
UCPel

Rua 1, s/nº loteamento 
dos municipários 3278-1089 M/T

Vila Municipal – UFPel Rua Luciano Gaileti, 600 3283-7626 M/T

Vila Nova 7º Distrito 3224-7275 M/T

Vila Princesa Rua 4 nº 3205 3278-1564 M/T

Virgílio Costa Rua Epitácio Pessoa 
1291

3271-0715 M/T/N
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SUGESTÕES

Este material será revisado a cada semestre a fim de manter as informações 

sempre atualizadas. Se você achou falta de alguma informação, pode enviar um e-

mail para nupadi.prae@gmail.com com o assunto: GUIA DO ESTUDANTE e dizendo 

o que você gostaria de acrescentar.

Esperamos que sua estada na UFPel seja de muitos aprendizados em meio à 

vida! Procure ter grupo de amigos, cuidar do sono, alimentação e busque atividade 

física. Em breve, dicas sobre esses assuntos estarão na página do NUPADI.

SAIBA ONDE FICA A SEDE DA SUA 
UNIDADE ACADÊMICA

CENTRO DE ARTES

Rua Alberto Rosa, 62

http://ca.ufpel.edu.br/ 

CENTRO DE CIÊNCIAS QUÍMICAS FARMACÊUTICAS E DE ALIMENTOS

Campus Capão do Leão

https://wp.ufpel.edu.br/ccqfa/

CENTRO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

Rua Gomes Carneiro, 1

https://wp.ufpel.edu.br/cdtec/

CENTRO DE ENGENHARIAS

R. Benjamin Constant, 989

https://wp.ufpel.edu.br/ceng/

CENTRO DE INTEGRAÇÃO DO MERCOSUL

Rua Andrade Neves, 1529

https://wp.ufpel.edu.br/mercosul/pt/
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CENTRO DE LETRAS E COMUNICAÇÃO

Rua Gomes Carneiro, 1

https://wp.ufpel.edu.br/clc/

INSTITUTO DE BIOLOGIA

Campus Capão do Leão

https://wp.ufpel.edu.br/ib/

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS

Rua Coronel Alberto Rosa, 154

https://wp.ufpel.edu.br/ich/

INSTITUTO DE FILOSOFIA, SOCIOLOGIA E POLÍTICA

Rua Coronel Alberto Rosa, 154

https://wp.ufpel.edu.br/ifisp/

INSTITUTO DE FÍSICA E MATEMÁTICA

Campus Capão do Leão

https://wp.ufpel.edu.br/ifm/

ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Rua Luiz de Camões, 625 - Tablada

https://wp.ufpel.edu.br/esef/

FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO E DE TURISMO

Rua Gomes Carneiro, 1

https://wp.ufpel.edu.br/fat/

FACULDADE DE AGRONOMIA ELISEU MACIEL

Campus Capão do Leão

https://wp.ufpel.edu.br/faem/
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FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO

Rua Benjamin Constant, 1359

https://wp.ufpel.edu.br/faurb/

FACULDADE DE DIREITO

Praça Conselheiro Maciel, 215

https://wp.ufpel.edu.br/direito/

FACULDADE DE EDUCAÇÃO

Rua Coronel Alberto Rosa, 154

https://wp.ufpel.edu.br/fae/

FACULDADE DE ENFERMAGEM

Rua Gomes Carneiro, 1

https://wp.ufpel.edu.br/fen/

FACULDADE DE MEDICINA

Av. Duque de Caxias, 250

https://wp.ufpel.edu.br/famed/

FACULDADE DE METEOROLOGIA

Campus Capão do Leão

https://wp.ufpel.edu.br/meteorologia/

FACULDADE DE NUTRIÇÃO

Rua Gomes Carneiro, 1

https://wp.ufpel.edu.br/nutricao/

FACULDADE DE ODONTOLOGIA

Rua Gonçalves Chaves, 457

https://wp.ufpel.edu.br/odontologia/
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FACULDADE DE VETERINÁRIA

Campus Capão do Leão

https://wp.ufpel.edu.br/veterinaria/

SAIBA A UNIDADE E O CAMPUS DO 
SEU CURSO

CAMPUS PORTO

CENTRO DE ARTES

Artes Visuais

Artes Visuais (Licenciatura)

Cinema de Animação

Cinema e Audiovisual

Dança

Design Digital

Design Gráfico

Música (Licenciatura)

Música – Canto

Música – Ciências Musicais

Música – Composição

Música – Flauta Transversal

Música – Música Popular

Música – Piano

Música – Violão

Música – Violino

Teatro

Mestrado em Artes Visuais

Especialização em Artes

CENTRO DE ENGENHARIAS

Engenharia Agrícola

Engenharia Ambiental e Sanitária

Engenharia Civil

Engenharia de Controle e Automação
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Engenharia de Petróleo

Engenharia de Produção

Engenharia Eletrônica

Engenharia Geológica

Geoprocessamento (Tecnológico)

Especialização em Engenharia de Biossistema EaD

Especialização em Gestores Regionais de Recursos Hídricos

Especialização em Produção Industrial Madeireira

Pós-Graduação em Ciências Ambientais

Pós-Graduação em Engenharia de Biossistemas

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO

Arquitetura e Urbanismo

Especialização em Gráfica Digital

Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo

FACULDADE DE EDUCAÇÃO

Pedagogia

Especialização em Educação

Especialização em Mídias na Educação

Especialização em Mídias na Educação – EaD

Pós-Graduação em Educação

Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS

Antropologia

História

História (Licentiatura)

Pós-Graduação em Antropologia

Programa de Pós-Graduação em História

INSTITUTO DE FILOSOFIA, SOCIOLOGIA E POLÍTICA

Ciências Sociais

Ciências Sociais (Licenciatura)

Filosofia

Filosofia (Licenciatura)
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Especialização em Ensino de Filosofia – EaD

Especialização em Filosofia

Programa de Pós-Graduação em Ciência Política

Programa de Pós-Graduação em Filosofia

Programa de Pós-Graduação em Sociologia

CAMPUS CAPÃO DO LEÃO

CENTRO DE CIÊNCIAS QUÍMICAS FARMACÊUTICAS 

E DE ALIMENTOS

Alimentos (Tecnológico)

Farmácia

Química

Química (Licenciatura)

Química de Alimentos

Química Forense

Química Industrial

Especialização em Ciência dos Alimentos

Núcleo Administrativo – CCQFA

Pós-Graduação em Bioquímica e Bioprospecção

Pós-Graduação em Química

CENTRO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

Biotecnologia

Pós-Graduação em Biotecnologia

FACULDADE DE AGRONOMIA ELISEU MACIEL

Agronomia

Zootecnia

Especialização em Ciência e Tecnologia de Sementes

Especialização em Engenharia Rural

Especialização em Produção de Sementes de Arroz Irrigado

Especialização em Proteção de Plantas

Mestrado Profissional em Ciência e Tecnologia de Alimentos

Mestrado Profissional em Ciência e Tecnologia de Sementes

Pós-Graduação em Agronomia
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Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos

Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Sementes

Pós-Graduação em Fitossanidade

Pós-Graduação em Manejo e Conservação do Solo e da Água

Pós-Graduação em Sistema de Produção Agrícola Familiar

Pós-Graduação em Zootecnia

FACULDADE DE METEOROLOGIA

Meteorologia

Pós-Graduação em Meteorologia

FACULDADE DE VETERINÁRIA

Medicina Veterinária

Medicina Veterinária (Turma Especial)

Pós-Graduação em Veterinária

INSTITUTO DE BIOLOGIA

Ciências Biológicas

Ciências Biológicas (Licenciatura)

Especialização em Educação Ambiental com ênfase em 

Espaços Educadores Sustentáveis EaD

Pós-Graduação em Biologia Animal

Pós-Graduação em Entomologia

Pós-Graduação em Fisiologia Vegetal

Programa de Pós-Graduação em Parasitologia

INSTITUTO DE FÍSICA E MATEMÁTICA

Física

Física (Licenciatura)

Matemática (Licenciatura)

Especialização em Estatística Aplicada e Biometria

Especialização em Estudos Matemáticos

Pós-Graduação em Educação Matemática

Pós-Graduação em Física

Pós-Graduação em Modelagem Matemática
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CAMPUS ANGLO

CENTRO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

Ciência da Computação

Engenharia de Computação

Engenharia de Materiais

Engenharia Hídrica

Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais

Pós-Graduação em Computação

Pós-Graduação em Recursos Hídricos

CENTRO DE LETRAS E COMUNICAÇÃO

Jornalismo

Letras - Português (Licenciatura)

Letras - Português / Alemão (Licenciatura)

Letras - Português / Espanhol (Licenciatura)

Letras - Português / Francês (Licenciatura)

Letras - Português / Inglês (Licenciatura)

Letras - Redação e Revisão de Textos

Letras - Tradução Espanhol / Português

Letras - Tradução Inglês / Português

Especialização em Letras

Pós-Graduação em Letras

FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO E DE TURISMO

Administração

Administração (Noturno)

Gestão Pública (Tecnológico)

Processos Gerenciais (Tecnológico)

Turismo

Especialização em Gestão Estratégica de Negócios

Especialização em Gestão Pública e Desenvolvimento

Regional

Mestrado Profissional em Administração Pública

Pós-Graduação em Desenvolvimento Territorial e Sistemas

Agroindustriais
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FACULDADE DE ENFERMAGEM

Enfermagem

Pós-Graduação em Enfermagem

FACULDADE DE NUTRIÇÃO

Gastronomia (Tecnológico)

Nutrição

Pós-Graduação em Nutrição e Alimentos

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS

Ciências Econômicas

Pós-Graduação em Organizações e Mercados

INSTITUTO DE FÍSICA E MATEMÁTICA

Matemática (Licenciatura)

CAMPUS NORTE

ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Educação Física

Educação Física (Licenciatura)

Fisioterapia

Especialização em Educação Física

Pós-Graduação em Educação Física

CAMPUS FRAGATA

FACULDADE DE MEDICINA

Medicina

Psicologia

Terapia Ocupacional

Especialização em Saúde da Família – EaD

Mestrado Profissional em Saúde da Família

Pós-Graduação em Epidemiologia
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CAMPUS CENTRO

CENTRO DE ENGENHARIAS

Engenharia Industrial Madeireira

CENTRO DE INTEGRAÇÃO DO MERCOSUL

Gestão Ambiental

Hotelaria (Tecnológico)

Relações Internacionais

Transporte Terrestre (Eldourado do Sul) (Tecnológico)

FACULDADE DE DIREITO

Direito

Especialização em Direito Ambiental

Pós-Graduação em Direito

FACULDADE DE ODONTOLOGIA

Odontologia

Pós-Graduação em Odontologia

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS

Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis

Geografia

Geografia (Licenciatura)

Museologia

Pós-Graduação em Geografia

Pós-Graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural

Acesse o mapa da cidade com os locais de cada prédio pelo link 

https://goo.gl/qQyuhW


