FIQUE SEMPRE LIGADO

INFORMAÇÕES

Para ficar por dentro do que acontece na UFPE, receba
em seu e-mail nosso Boletim de Notícias. Basta enviar,
identificando-se como aluno, o e-mail a ser cadastrado
para faleconosco@ufpe.br. Você também pode baixar
o aplicativo UFPE Mobile. Também estamos nas redes
sociais:Facebook.com/Ascom.UFPE e Facebook.com/
UFPE.UniversidadeFederaldePernambuco, e, no Twitter,
@AscomUFPE. Não deixe de visitar os sites ufpe.br
e estudante.ufpe.br.

ACADÊMICAS

UFPE

VIVA A EXTENSÃO E A CULTURA
A extensão é o elo das atividades universitárias com
os diversos segmentos da comunidade. A Pró-Reitoria
de Extensão e Cultura (Proexc) articula, acompanha
e registra as atividades extensionistas. Estão ligados
à Proexc a Coordenadoria de Ensino de Ciências do
Nordeste (CECINE), o Programa do Idoso (PRÓ-IDOSO),
os Memoriais de Engenharia e da Medicina, o Instituto
de Arte Contemporânea e o Centro Cultural Benfica.
Você pode e deve participar! Mais informações
em www.ufpe.br/proexc.

COMECE LOGO A PESQUISAR
Estudantes de graduação podem participar de projetos
de pesquisa com orientação de professores doutores
da universidade através dos Programas Institucionais
de Bolsas de Iniciação Científica (Pibic) e de Iniciação
em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação Científica
(Pibiti). Você pode concorrer a bolsas ou participar como
voluntário em projetos submetidos por professores
nos editais publicados anualmente pela Propesq.
Procure os professores do seu departamento e participe!
Saiba mais acessando www.ufpe.br/propesq.
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A Universidade Federal de Pernambuco
- UFPE, uma das melhores universidades do Brasil, oferece 107 cursos
de graduação (entre presenciais e a
distância) e 128 de pós-graduação
(mestrados e doutorados), distribuídos
em três campi - Recife, Caruaru e
Vitória. Uma instituição que tem 80%
de seu corpo docente formado por
doutores e que, além de um vasto leque
de oportunidades de iniciação científica e extensão universitária, possui
convênios com universidades de
diversos países, para intercâmbio
de alunos e outras formas de cooperação internacional.

A UFPE conta com um órgão dedicado à vida acadêmica
dos estudantes: a Pró-Reitoria de Assuntos Acadêmicos
(PROACAD). Lá está a Diretoria de Gestão Acadêmica (DGA),
responsável por planejar, supervisionar e executar as
atividades acadêmicas referentes ao ensino da graduação.
Uma das coordenações da DGA é a Divisão do Corpo
Discente, responsável pelos setores de Registro Escolar,
Análise e Registro de Diplomas e Arquivo Geral. Esta
coordenação atua em conjunto com as Escolaridades
de Área e Secretarias de Cursos, responsáveis por atender
as demandas dos estudantes de forma mais local.
MAIS INFORMAÇÕES
DGA: 2126-7014 / dga.proacad@ufpe.br
Corpo Discente: 2126-8611 / discente.atendimento@ufpe.br

Trancamento de Semestre
Salvo algumas exceções, não é permitido aos ingressantes nos
cursos de graduação – por meio de qualquer tipo de processo
seletivo ou de transferência por força de lei - o trancamento de
semestre no primeiro ano de vínculo institucional com a UFPE.

Localizado no Centro de Artes e Comunicação (CAC),
no campus Recife, o Núcleo oferece cursos de inglês,
espanhol, alemão e francês, com valores acessíveis.
Saiba mais: www.ufpe.br/nlc

Duplo Vínculo

Portal do Estudante

Desde o final de 2009, quando foi aprovada a Lei
n° 12.089/09, não é mais possível ao estudante ocupar
duas vagas, simultaneamente, em cursos de graduação,
em instituições públicas de ensino superior em todo
o território nacional.

Saiba mais sobre assuntos acadêmicos e serviços
oferecidos aos alunos em um espaço criado
especialmente para você: o Portal do Estudante
(www.estudante.ufpe.br). No Portal, acesse o Manual
Acadêmico da PROACAD.

SERVIÇOS OFERECIDOS AOS ESTUDANTES

Baixe os aplicativos da UFPE

Restaurante Universitário (RU)*
Sistema de Informação
e Gestão Acadêmica – SIG@
A vida acadêmica do estudante é registrada no Sistema de
Informação e Gestão Acadêmica (SIG@), no qual informações como
matrículas, notas e histórico escolar podem ser acessadas por meio
de login e senha. O aluno tem acesso ao SIG@ (www.siga.ufpe.br) no
início das aulas referente à sua entrada, quando deve realizar seu
cadastro no sistema, clicando em “primeiro acesso”.

Matrícula Acadêmica
O ingressante será matriculado automaticamente nos componentes curriculares obrigatórios do primeiro período letivo do curso,
de acordo com a entrada e o turno para o qual foi classificado /
remanejado. Dessa forma, apenas nesta ocasião, a solicitação de
matrícula não é feita pelo estudante. Nos períodos letivos seguintes,
será obrigatória a efetivação de matrícula pelo aluno, via SIG@.
ATENÇÃO
Desde 2016.1 está em vigência a Resolução 11/2015 do CCEPE sobre a recusa
de matrícula. Para saber mais consulte a página da PROACAD em www.ufpe.br.

Núcleo de Línguas e Culturas (NLC)*

Aberto a todos os alunos que realizarem o cadastramento biométrico, o RU funciona de segunda
a sexta-feira e oferece três refeições gratuitas para
os residentes das casas dos estudantes e duas refeições
com isenção total ou parcial para os alunos assistidos pelo
Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES).

Ônibus e bicicletas
para locomoção dos estudantes*
No campus Recife, há três estações do Bike PE (bicicletas de
uso compartilhado): uma em frente ao Centro de Ciências da
Saúde (CCS); uma em frente ao Núcleo Integrado de Atividades
de Ensino (Niate) da Área II; e outra em frente ao Restaurante
Universitário (RU). Cadastre-se pelo site www.bikepe.com.
Também há diversas linhas de ônibus que passam no campus
e um serviço gratuito de ônibus para circulação no próprio
campus, de segunda a sexta-feira. Além de fazer o trajeto da
Reitoria para o campus e vice-versa, o ônibus vai até o viaduto
da Avenida Caxangá. Fique atento às placas de sinalização
de paradas. Informe-se sobre as linhas de ônibus no Portal
do Estudante ou no aplicativo UFPE Mobile.

No aplicativo UFPE Mobile, você pode acessar notícias
da universidade, se localizar nos campi por meio
dos mapas, consultar o cardápio do Restaurante
Universitário ou os ônibus que passam pelo campus.
Disponível na App Store e Google Play. Baixe agora!

*campus Recife

Carteira Estudantil
A solicitação de carteira estudantil, para o benefício
da meia-entrada, deve ser feita diretamente à União
Nacional do Estudantes (UNE), em uma das sedes
da entidade em Recife e Caruaru ou em um dos estandes
montados pela UNE nos campi, no início do semestre.
A carteira é emitida mediante pagamento de taxa
e apresentação dos documentos necessários –
uma foto 3×4 recente, CPF e RG (ou CNH) e comprovante
de matrícula. Este comprovante pode ser emitido
pelo Sistema de Informação e Gestão Acadêmica (SIG@),
pela Divisão do Corpo Discente (campus Recife)
ou na coordenação do respectivo curso.

