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Bem-vindo(a)
à Universidade
Federal de Sergipe
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Legal que você escolheu a UFS que, de acordo com o Latin America University 
Ranking 2021, é uma das cinco melhores universidades do país. Aqui você terá a 
oportunidade de vivenciar atividades de muita importância para sua formação, 
com ensino, pesquisa e extensão.

A Universidade que você frequenta é cinquentenária. Foi criada a partir da re-
união das faculdades de Ciências Econômicas (1948), Filosofia (1950), Direito 
(1950) e Ciências Médicas (1961), com as escolas de Química (1948) e de Serviço 
Social (1954).

Um marco importante da sua história é a criação da Fundação Universidade Fed-
eral de Sergipe, em 1968, para gerir as atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
Na década de 1980, a UFS inicia a transferência da comunidade universitária de 
unidades de ensino em Aracaju para as instalações do Campus de São Cristóvão. 
Em 1987, o campus passou a ser denominado “Cidade Universitária Prof. José 
Aloísio de Campus”.

aPResentação

Fonte: Google Maps
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A UFS é iMENSA! 

Além do Campus Cidade Universitária, em São Cristóvão, temos os Campi de 
Aracaju, Itabaiana, Laranjeiras, Lagarto e Sertão, localizado em Nossa Senhora 
da Glória.

O Centro Campus Prof. Alberto Carvalho foi inaugurado em agosto de 2006. 
Recebeu esse nome em homenagem ao filho da terra, Alberto Carvalho, 
primeiro professor de Itabaiana a lecionar na Universidade Federal de Sergipe, 
em 1964. O campus Itabaiana oferece cursos de licenciaturas em Matemática, 
Química, Física, Ciências Biológicas, Pedagogia, Geografia e Letras Português e 
bacharelados em Administração, Ciências Contábeis e Sistema de Informação.

O Campus de Laranjeiras surgiu a partir de uma parceria entre a Universidade 
Federal de Sergipe, a Prefeitura Municipal de Laranjeiras, o Governo do Estado 
de Sergipe e o Governo Federal, através do Programa Monumenta, vinculado 
ao IPHAN-MINC. Oferta os cursos de Museologia, Arqueologia, Arquitetura e 
Urbanismo e Dança.

O Campus de Lagarto apresenta uma proposta pedagógica inovadora 
trazendo ao interior da região Nordeste uma avançada estrutura para o 
ensino universitário.  Em 2009, o Governo Federal, por meio do Ministério da 
Educação, o Governo do Estado de Sergipe e a Universidade Federal de Sergipe 
firmaram um protocolo de intenções objetivando a instalação do Campus, com 
a implantação de oito cursos de graduação na área de saúde: Educação em 
Saúde, Enfermagem, Fármacia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina, Nutrição, 
Odontologia e Terapia Ocupacional.

CENtRo CAMPUS PRoF. ALBERto CARVALho

CAMPUS DE LARANJEiRAS

 CAMPUS DE LAGARto

https://eduroam.ufs.br/pagina/20714-tutoriais
https://eduroam.ufs.br/pagina/20714-tutoriais
https://eduroam.ufs.br/pagina/20714-tutoriais
https://eduroam.ufs.br/pagina/20714-tutoriais
https://eduroam.ufs.br/pagina/20714-tutoriais
https://eduroam.ufs.br/pagina/20714-tutoriais
https://eduroam.ufs.br/pagina/20714-tutoriais
https://eduroam.ufs.br/pagina/20714-tutoriais
https://eduroam.ufs.br/pagina/20714-tutoriais
https://goo.gl/maps/Stmy7JqcHEy
https://goo.gl/maps/5kHfGAuVMBy
https://goo.gl/maps/SaRg6kXGngx
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EstE guia vai tE ajudar a não ficar pErdido(a) pEla ufs  
 
Ele foi elaborado com base na Resolução nº 14/2015/CONEPE que trata das 
Normas do Sistema Acadêmico de Graduação. Vale a pena você conhecê-las.

PARA MAioRES iNFoRMAçõES,
CoNSULtE AS NoRMAS ACADêMiCAS DA UFS.

CAMPUS Do SERtão

O Campus do Sertão é mais uma ação da Universidade Federal de Sergipe 
(UFS) rumo à consolidação do projeto de interiorização do ensino superior no 
Estado.  O município de Nossa Senhora da Glória, no Alto Sertão Sergipano, foi 
a localidade escolhida para a implantação do campus em 2014. São ofertados 
quatro cursos na área das Ciências Agrárias: Medicina Veterinária, Engenharia 
Agronômica, Zootecnia e Agroindústria.

https://resun.ufs.br/conteudo/58425-acesso-ao-resun
https://resun.ufs.br/conteudo/58425-acesso-ao-resun
https://resun.ufs.br/conteudo/58425-acesso-ao-resun
https://resun.ufs.br/conteudo/58425-acesso-ao-resun
https://eduroam.ufs.br/pagina/20714-tutoriais
https://eduroam.ufs.br/pagina/20714-tutoriais
https://eduroam.ufs.br/pagina/20714-tutoriais
https://goo.gl/maps/BJBHnKXxnRF2
https://presencial.ufs.br/pagina/21381-versao-atualizada-das-normas-do-sistema-academico-de-graduacao
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A Pró-Reitoria de Graduação - PROGRAD planeja, coordena e supervisiona 
as atividades didático-pedagógicas e científicas de ensino da graduação. 
Acompanha e orienta o seu percurso acadêmico, da matrícula inicial à 
diplomação. Está localizada no térreo do prédio da Reitoria, trabalhando com o 
apoio de várias unidades, como você pode ver a seguir.

O DAA é uma divisão da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) e é responsável 
pela administração acadêmica dos cursos de graduação. Internamente, o DAA se 
divide em DICAC e DIRED, para melhor gerir o controle acadêmico e o registro 
dos diplomas.

EStão A CARGo Do DAA AS SEGUiNtES FUNçõES: 

• Matrícula;
• Matrícula com quebra de requisito;
• Aproveitamento de Estudos; 
• Aproveitamento Especial de Estudos;
• Emissão de  documentações acadêmicas  

e de declarações específicas; 
• Diplomas;
• Transferências;
• Aproveitamento de componentes curriculares;
• Dispensa e trancamento de matrícula;
• Cancelamento de matrícula; 
• Prorrogação de prazo; 
• Alteração de notas; 
• Colação de grau.

PRó-ReitoRia de
GRaduação - PRoGRad
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EStão A CARGo Do DAA AS SEGUiNtES FUNçõES: 

• Confecção e registro de Diplomas;
• Averbações em Diplomas;

Além dessas funções, compete ao DAA manter os 
dossiês dos discentes em Arquivo.
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sistema de cRÉditos

 A universidade trabalha com um sistema de créditos!

Observamos que o sistema de créditos é adotado na UFS
apenas para os componentes do tipo “disciplina”
(Resolução nº14/2015/CONEPE, Art.41). Os demais
componentes curriculares são quantificados por meio de
horas, a saber: módulos, blocos, atividades acadêmicas
(estágios, TCC e atividades complementares).

VENhA APRENDER CoM A GENtE: 

1 CRéDito EqUiVALE A 15 hoRAS 
 
Assim, se a sua disciplina tem 60 horas, você terá o total de 4 créditos ao final 
dela. Nesta contagem, só estão inclusas as horas-aula, então, o período que você 
dedica estudando em casa ou participando de projetos acadêmicos, não será 
contado nas suas horas curriculares.

PoRéM

A participação em projetos  acadêmicos, ações de extensão (como palestras, mesas 
redondas, simpósios) e qualquer construção complementar são importantes para 
suas horas complementares, e essas horas seguem o mesmo sistema de créditos 
das horas-aula. Até o final do curso você precisa cumprir uma carga estipulada de 
horas complementares. Procure o barema de atividades complementares que está 
disponível no Projeto Pedagógico de Curso e mãos na massa! 
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Já com relação aos componentes curriculares temos algumas informações que 
valem a pena você saber!

ANtES DE tUDo, o qUE ELES São? 

São unidades de estruturação didático-pedagógica que compõem os currículos 
dos cursos de graduação e correspondem a:

Outra coisa, um componente curricular é considerado equivalente a outro 
quando a integralização (que seria o total de tempo e temas cursados na 
disciplina) envolve o cumprimento do segundo.

PARECE CoMPLiCADo?

Vamos para alguns pontos que vão ajudar a entender melhor: 
 
As equivalências não precisam ser recíprocas, ou seja, o fato do primeiro componente 
ser equivalente ao segundo, não quer dizer que o contrário também esteja valendo;

Ao longo do curso você poderá se deparar com situações de equivalência entre 
componentes e deverá estar ciente de que não pode possuir dois componentes 
curriculares equivalentes em sua estrutura curricular. Então, você não poderá se 
matricular num componente curricular se já concluiu um equivalente a ele.

  PARA MAioRES iNFoRMAçõES, PRoCURE o SEU DEPARtAMENto

comPonentes eQuiVaLentes

comPonentes cuRRicuLaRes

i. DiSCiPLiNAS 

ii. MÓDULoS 

iii. BLoCoS 

iV. AtiViDADES ACADêMiCAS ESPECíFiCAS

Específicos dos Campi
de Lagarto e do Sertão.
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atiVidades acadêmicas
esPecíficas

Por fim, mas não menos importante, vamos falar sobre aquelas atividades 
que também fazem parte da formação do aluno.

Dentre as atividades acadêmicas específicas estão o estágio curricular, 
que possibilita  o contato com a realidade social do trabalho, as Atividades 
Complementares, o Trabalho de Conclusão de Curso.

o trabalho de Conclusão de Curso (tCC) corresponde a uma produção 
acadêmica que expresse as competências e habilidades desenvolvidas pelos 
discentes, assim como os conhecimentos por estes adquiridos durante o 
curso de graduação, podendo ser realizado nas formas de monografia, 
memorial, artigo científico ou outra definida pelo Projeto Pedagógico 
(RESOLUÇÃO 14/2015/CONEPE).

As atividades complementares constituem um conjunto de estratégias 
didático pedagógicas que permitem a articulação entre teoria e prática 
e a complementação dos saberes e habilidades necessárias, a serem 
desenvolvidas durante o período de formação do estudante, tais como: 
atividades de iniciação à docência e extensão, produção técnica ou 
científica, atividades culturais e artísticas, participação em seminários, 
jornadas, congressos, eventos, simpósios, cursos, feiras e atividades afins 
(RESOLUÇÃO 14/2015/CONEPE).

 
VAMoS SABER MAiS SoBRE EStáGio? 
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estáGio cuRRicuLaR

É o ato educativo supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, 
que objetiva contribuir com a formação do/a estudante e deve ter as 
seguintes características:

• O estágio faz parte do Projeto Pedagógico do Curso, integra 
o itinerário formativo do/a educando/a e visa ao aprendizado 
de competências próprias da atividade profissional e à 
contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento  
do/a educando/a para a vida cidadã e para o trabalho.

• É necessário o termo de Compromisso a ser firmado entre 
a UFS, a parte concedente do estágio e o/a estudante, onde 
serão acordadas todas as condições para sua realização.

MAS SÓ ExiStE UM tiPo DE EStáGio CURRiCULAR? A RESPoStA é Não!

Na UFS, o estágio pode ser realizado em duas modalidades:

i. Estágio curricular obrigatório: componente curricular 
obrigatório do Projeto Pedagógico de Curso, visando 
ao cumprimento da carga horária pelo estudante para a 
integralização do curso, como requisito para a obtenção de 
seu diploma. 

ii. Estágio curricular não-obrigatório: constitui-se em 
atividade complementar à formação acadêmico-profissional 
do/a aluno/a, acrescida à carga horária regular e obrigatória, 
realizada por livre escolha do/a discente. 

PARA MAioRES iNFoRMAçõES, ENtRE EM 
CoNtAto CoM o SEtoR DE EStáGioS.
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Os/As estudantes também podem participar do Programa de Monitoria. Sua 
função será auxiliar o/a professor/a na realização de trabalhos práticos, no 
preparo do material da aula, interagir com os/as alunos/as (auxiliando-os/as no 
processo de aprendizagem), entre outras atribuições que estarão explicadas no 
plano de atividades.

O programa é destinado a estudantes dos cursos de graduação que demonstrem 
capacidade acadêmica em componentes curriculares já cursados. Com tudo em 
ordem, o/a aluno/a deve ser aprovado/a na seleção para monitoria.

AGoRA, MUitA AtENção AqUi!

é PRoiBiDo o/a monitor/a ministrar aulas em substituição  
ao/a professor/a, avaliar a aprendizagem de alunos, supervisionar  
estágios e desempenhar atividades de cárater administrativo.

MoNitoRiA

PRoGRamas de aPoio

PEt

O Programa de Educação Tutorial na UFS é integrado por grupos tutoriais 
de aprendizagem que buscam fornecer aos alunos, sob a orientação de um 
professor tutor, condições para a realização de atividades extracurriculares, que 
complementam a sua formação acadêmica através do desenvolvimento de ações 
que procurem integrar o ensino, a pesquisa e a extensão.
 

PiBiD

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência estimula o aluno a atuar 
diretamente com os professores e alunos dos ensinos fundamental e médio. 
É voltado para os alunos de licenciatura que estão matriculados na primeira 
metade do curso. Estes participam do ambiente escolar para observarem e 
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refletirem sobre as práticas pedagógicas no cotidiano das escolas públicas da 
educação básica. Os licenciandos são acompanhados por um professor da escola 
(supervisor) e por um Professor (coordenador) da Universidade Federal de 
Sergipe (UFS).

PRoLiCE

O projeto Licenciandos/as na Escola (PROLICE) foi instituído pela Pró-Reitoria 
de Graduação da Universidade Federal de Sergipe (UFS), com o propósito de 
fortalecer a formação docente de estudantes das diversas licenciaturas da UFS 
e tem como objetivo melhorar a qualidade da formação inicial docente com 
vivências na escola pública com a supervisão de um docente do ensino superior e 
acompanhamento do Colegiado de curso e contribuir para a melhoria dos cursos 
de licenciatura da Universidade Federal de Sergipe.

RESiDêNCiA PEDAGÓGiCA

O Programa Residência Pedagógica (RP) consiste em, de forma planejada, 
inserir o estudante de licenciatura no ambiente escolar, visando à vivência e 
à experimentação de situações concretas em sala de aula. É uma forma de 
aliar a teoria, geralmente aprendida no curso superior, com a prática docente, 
conduzindo o residente a refletir sobre a docência, e tem por finalidade o 
aperfeiçoamento da formação inicial docente de acordo com a Política Nacional 
de Formação de Professores.

MoBiLiDADE EStUDANtiL

Para quem tem o desejo de expandir seus horizontes em outras Instituições por 
um período e adquirir novas experiências, muita atenção aqui!

A UFS mantém sob responsabilidade da PROGRAD, o Programa de Mobilidade 
Estudantil,  cujo objetivo é permitir a estudantes de graduação uma 
movimentação    temporária para cursar disciplinas isoladas em outras IES 
(dentro ou fora do país) e nos diferentes campi da UFS.
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LiFE

Se, por outro lado, você tem interesse no desenvolvimento de práticas
docentes inovadoras para a educação básica, pode usufruir do 
Laboratório de Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação
 - LIFE, situado no 1º andar do prédio da Didática V e no Campus Alberto
Carvalho em Itabaiana.

PARA MAioRES iNFoRMAçõES, ENtRE EM CoNtAto CoM o 
dEpartamEnto dE licEnciaturas E bacharElados (dElic).
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Entraremos agora num dos assuntos mais importantes: as avaliações!

Como alguns já devem saber, o/a professor/a da disciplina escolherá a forma 
de avaliação a ser usada e deve informá-la no plano de ensino da disciplina. Os/
as professores/as devem discutir com os/as estudantes a forma de avaliação e 
os resultados obtidos após a realização dela. Dessa forma, caso o/a aluno/a não 
concorde com o resultado é possível solicitar a revisão do rendimento escolar ao 
Departamento. Fiquem sempre atentos, pois o prazo máximo para solicitar a 
revisão é 3 dias úteis, contando a partir da divulgação e discussão da nota.

AtENção:  
 
O/A professor/a da disciplina deve divulgar o rendimento escolar da  
unidade no prazo máximo de 10 dias úteis a partir da última avaliação.

A frequência também faz parte do processo de avaliação. O/A estudante precisa 
estar em, no mínimo, 75% das aulas para ser aprovado no componente curricular. 
Caso você tenha média igual ou maior que 7, é exigida assiduidade mínima de 
50%. Então não vai reprovar por falta, hein!

A média da UFS é 5,0 e você pode calcular a sua nota no componente curricular a 
partir da média aritmética das notas obtidas nas unidades.

Caso você não consiga fazer a prova ou tenha ficado com uma nota inferior a 5 e 
gostaria de realizar uma reposição, converse com seu/sua professor/a, pois esta 
decisão só poderá ser tomada por ele/a.

Em cursos a distância, as avaliações podem ser presenciais ou a distância em 
todas as disciplinas, a depender do estabelecido no planejamento acadêmico.

aVaLiações

assiduidade
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MAS SE LiGUE...

Esta regra não se aplica a componentes curriculares eminentemente práticos, 
que por sua natureza prática, exigem a frequência do discente às aulas.
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BoLsas e auxíLios
estudantis

FiqUEM DE oLho NoS EDitAiS!

Você chegou até aqui e agora precisa permanecer. Para isso existem as políticas 
de assistência estudantil. Todo semestre a UFS publica editais para a inclusão de 
alunos/as no programa de assistência estudantil. Se você quiser ser contemplado 
não deixe de dar uma olhadinha no site da UFS, é lá que os editais são publicados. 
Também mantenha sempre seu Cadastro Único no SIGAA atualizado.

 PARA MAioRES iNFoRMAçõES, ENtRAR EM CoNtAto 
com a pró-rEitoria dE assuntos Estudantis (proEst).

oUtRA DiCA:  
 
Siga a UFS no instagram para sempre se manter  
atualizado sobre oportunidades de bolsas e auxílios.

@ufsoficial
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canceLamento de 
matRícuLa institucionaL

Esperamos que esse não seja o seu caso, mas o/a aluno/a sempre deve ficar 
atento/a às situações que podem resultar no cancelamento de sua matrícula. 

São ALGUMAS DAS SitUAçõES:

• Não cumprimento do prazo máximo para conclusão do curso;
• Abandono de curso (não estar matriculado em nenhuma disciplina);
• Solicitação espontânea;
• Transferência para outra IES;
• Cancelamento por transferência;
• Não regularização de transferência de outra IES para a UFS;
• Efetivação de nova matrícula institucional;
• Decisão administrativa. 

E finalmente depois de percorrer um longo caminho durante a graduação, 
chegamos à tão aguardada colação de grau.

Mas para isso, não se esqueçam, o/a aluno/a deve estar com todas as disciplinas 
exigidas pelo curso de graduação concluídas, e atender às demais exigências do 
Projeto Pedagógico de Curso divulgado pelo seu departamento!

A seguir algumas informações importantes sobre a PROEST, a PROEX e unidades 
da UFS relacionados à sua vida acadêmica!

concLusão de cuRso
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PRoest

A Pró-reitoria de Assuntos Estudantis constitui-se no espaço institucional de 
planejamento, coordenação e supervisão de apoio ao estudante, visando a 
integração, assistência e a promoção estudantil como processo pedagógico. 
Promove a complementação do desenvolvimento físico e das atividades 
acadêmicas na formação do universitário cidadão.

A PROEST realiza a seleção, através de editais, para a concessão de auxílios de 
assistência estudantil, prevista no PNAES, tais como: moradia, alimentação, 
inclusão digital, creche, transporte, cultura, esporte, entre outras e atende 
também à necessidade de engajar os discentes em atividades de pesquisa, ensino 
e extensão.

Através da PROEST, contribuímos para a manutenção da permanência de milhares 
de estudantes na instituição.

A Pró-Reitoria de Extensão (Proex) é o órgão encarregado do planejamento, 
coordenação e supervisão das atividades de extensão na Universidade Federal de 
Sergipe (UFS) que englobam programas, projetos, cursos, eventos e prestação de 
serviços. As atividades relacionadas às Empresas Juniores e as Ligas Acadêmicas 
também estão vinculadas à Proex.

As atividades de extensão são coordenadas por docentes e técnicos 
administrativos da UFS com a participação ativa dos discentes junto à comunidade, 
promovendo uma relação diálogica e participativa com a sociedade.

PRoex
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A Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa (POSGRAP) é o órgão responsável 
pelo planejamento, coordenação, supervisão, integração e divulgação das 
atividades de pesquisa e didático científicas relacionadas com o ensino da Pós-
Graduação lato-sensu e stricto-sensu da UFS, com a pesquisa acadêmica, com a 
internacionalização e com a inovação e transferência de tecnologias.

PosGRaP

O Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal de Sergipe (SIBUFS) é formado 
pela Biblioteca Central (BICEN), localizada na Cidade Universitária “José Aloísio de 
Campos” em São Cristóvão, Biblioteca Comunitária (BICOM) localizada no Colégio 
de Aplicação, Biblioteca da Saúde (BISAU) localizada no Campus do Hospital 
Universitário em Aracaju, Biblioteca de Laranjeiras (BICAL) localizada no Campus 
de Laranjeiras, Biblioteca de Lagarto (BILAG) localizada no Campus de Lagarto, 
Biblioteca de Itabaiana (BICAMPI) localizada no Campus de Itabaiana e a Biblioteca 
do Sertão (BISER) localizada no Campus de Nossa Senhora da Glória.

As bibliotecas estão abertas à consulta das comunidades interna e externa à UFS, 
e os seus acervos podem ser consultados localmente ou remotamente pelo site do 
sistema (bibliotecas.ufs.br). Nos acervos das bibliotecas são disponibilizados livros, 
periódicos, materiais em Braille, obras raras, documentos oficiais, em formato 
físico e/ou digital.

siBufs
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O RESUN é vinculado à Coordenação de Alimentação e Nutrição (CANUT/ PROEST), 
que atende aos estudantes da UFS, incluindo os estudantes do Colégio de 
Aplicação. O valor da refeição é de R$ 1,00 para o estudante. O acesso aos RESUN 
é informatizado e há algumas diferenças entre os campi. 

Resun

A DECAV (Diretoria de Editoração, Comunicação Institucional e Produção 
Audiovisual) é responsável pela elaboração, implantação e coordenação da 
execução dos serviços de radiodifusão sonora, produção audiovisual, produção 
e divulgação de mídias de comunicação, produção editorial e outras formas 
de comunicação, desenvolvendo também ações e produtos que possibilitem a 
consolidação e a salvaguarda da identidade, imagem e reputação da Universidade, 
atráves da Rádio UFS, TV UFS e a Editora UFS.

ufs comunica

O CULtARt é uma unidade da PROEX que promove atividades culturais, artísticas 
e sociais voltadas para as comunidades interna e externa da UFS. Funciona na Av. 
Ivo do Prado, n° 612, Bairro São José.

cuLtaRt e museus

MAioRES iNFoRMAçõES ENtRE EM CoNtAto 
CoM o RESUN Do SEU CAMPUS.

https://resun.ufs.br/conteudo/58425-acesso-ao-resun
https://resun.ufs.br/conteudo/58425-acesso-ao-resun
https://resun.ufs.br/conteudo/58425-acesso-ao-resun
https://resun.ufs.br/conteudo/58425-acesso-ao-resun
https://resun.ufs.br/pagina/12625-sobre-o-resun
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hErbÁrio da univErsidadE fEdEral dE sErgipE (asE)

O Herbário da Universidade Federal de Sergipe (ASE) é uma unidade do 
Departamento de Biologia (DBI), e há mais de 50 anos atende a atividades de 
ensino, pesquisa e extensão da UFS. Reúne informações sobre a diversidade 
botânica, especialmente de Sergipe e sobretudo de angiospermas, em mais 
de 42 mil amostras. Estas foram coletadas em diferentes municípios ou são 
resultantes de intercâmbios (permutas e doações) com herbários de outras 
instituições de ensino e pesquisa. 

A UFS possui um outro herbário mais recente - Herbário da Universidade Federal 
de Sergipe, Campus Itabaiana (ISE) - cujo o foco são liquens, e tem a curadoria da 
Profa. Marcela Cáceres (DCBio). 

MAx

O Museu de Arqueologia de Xingó, localizado em Canindé de São Francisco, é 
um órgão suplementar da Universidade Federal de Sergipe, ligado à Pró-Reitoria 
de Extensão, que tem como objetivo, guardar, pesquisar e expor os vestígios 
arqueológicos encontrados durante o Projeto Arqueológico de Xingó, na região 
que seria construída a Hidrelétrica de Xingó.

O MAX, em Canindé de São Francisco, possui atualmente uma estrutura que 
abrange a Unidade Museológica, Reservas Técnicas, Laboratórios, Alojamentos 
e copa para recepcionar alunos de diversos cursos, que tenham interesse em 
realizar ações diretamente relacionadas ao Museu, bem como conhecê-lo. 

É aberto à visitação de quarta-feira aos domingos, das 8h às 16:30h, para que 
os visitantes conheçam um pouco da pré-história da região de Xingó em sua 
exposição permanente, onde são exibidos vestígios arqueológicos reais.
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LinKs Que Podem ajudaR

Este guia traz informações imprescindíveis para você não ficar perdido, ao 
ingressar na UFS e no nosso site você encontra os tutoriais detalhados para 
utilizar serviços e localizar informações relevantes à sua vida acadêmica, tais 
como os disponibilizados abaixo:

PARA hoMoLoGAR A Foto DA CARtEiRiNhA 
iNStitUCioNAL E tER ACESSo Ao RESUN.

BiBLiotECA DA UFS: AqUi VoCê ENCoNtRA tUDo 
SoBRE LiVRoS DiSPoNíVEiS No ACERVo, EMPRéStiMoS 
DE MAtERiAL E iNFoRMAçõES GERAiS. 

como utilizar o Wi-fi da ufs? sEguE tutorial:

ALGUMA DúViDA SoBRE o SEU DEPARtAMENto? 
podE procurÁ-lo na lista disponívEl

REqUERiMENtoS PARA oS SERViçoS Do DAA

PRAZoS E EVENtoS ACADêMiCoS:
ACESSE o CALENDáRio ACADêMiCo Do SEU CAMPUS

https://eduroam.ufs.br/pagina/20714-tutoriais
https://eduroam.ufs.br/pagina/20714-tutoriais
https://resun.ufs.br/conteudo/58425-acesso-ao-resun
https://www.sigaa.ufs.br/sigaa/public/centro/lista.jsf?aba=p-academico
https://bibliotecas.ufs.br/pagina/785
https://eduroam.ufs.br/pagina/20714-tutoriais
https://resun.ufs.br/conteudo/58425-acesso-ao-resun
https://resun.ufs.br/conteudo/58425-acesso-ao-resun
https://bibliotecas.ufs.br/pagina/785
https://eduroam.ufs.br/pagina/20714-tutoriais
https://www.sigaa.ufs.br/sigaa/public/centro/lista.jsf?aba=p-academico
https://resun.ufs.br/conteudo/58425-acesso-ao-resun
https://bibliotecas.ufs.br/pagina/785
https://eduroam.ufs.br/pagina/20714-tutoriais
https://www.sigaa.ufs.br/sigaa/public/centro/lista.jsf?aba=p-academico
https://www.sigaa.ufs.br/sigaa/public/centro/lista.jsf?aba=p-academico
https://www.sigaa.ufs.br/sigaa/public/centro/lista.jsf?aba=p-academico
https://www.sigaa.ufs.br/sigaa/public/centro/lista.jsf?aba=p-academico
https://www.sigaa.ufs.br/sigaa/public/centro/lista.jsf?aba=p-academico
https://prograd.ufs.br/pagina/20034-calendarios-academicos
https://presencial.ufs.br/pagina/22196-requerimentos-daa
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contatos imPoRtantes

DEPARtAMENto DE ADMiNiStRAção ACADêMiCA (DAA): 

Para dúvidas sobre ingresso, matrículas, readmissão, transferências, jubilamento, 
cancelamento, trancamento, colação de grau, aproveitamento 
de componente curricular, diploma.

CENEUFS:

Para dúvidas sobre estágio.

CoDAE/PRoESt:

Para dúvidas sobre auxílios estudantis.

DELiB/PRoGRAD:

Para dúvidas sobre bolsas de monitoria, apoio pedagógico, 
PIBID, RP, Prolice e Revimat.

contatos

contatos

contatos

contatos

ceneufs.proex@academico.ufs.br

dicac@academico.ufs.br

proest@academico.ufs.br

central.bolsas@academico.ufs.br

delib@academico.ufs.br

https://prograd.ufs.br/pagina/21575
https://resun.ufs.br/conteudo/58425-acesso-ao-resun
https://resun.ufs.br/conteudo/58425-acesso-ao-resun
https://proex.ufs.br/pagina/18183-divisao-de-estagios-e-bolsas-dieb
https://resun.ufs.br/conteudo/58425-acesso-ao-resun
https://resun.ufs.br/conteudo/58425-acesso-ao-resun
https://proest.ufs.br/pagina/22597-atendimento
https://resun.ufs.br/conteudo/58425-acesso-ao-resun
https://resun.ufs.br/conteudo/58425-acesso-ao-resun
https://prograd.ufs.br/pagina/14809-sobre-o-delib
https://resun.ufs.br/conteudo/58425-acesso-ao-resun
https://resun.ufs.br/conteudo/58425-acesso-ao-resun
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SERViço DE BUSCA ELEtRôNiCA DE tELEFoNES:

ALGUNS REGULAMENtoS qUE VoCê PRECiSA SABER:

•  Normas do Sistema Acadêmico Resolução 14/2015: 

•  Estatuto da UFS
•  Regimento Geral da UFS

http://prograd.ufs.br/pagina/7732

http://prograd.ufs.br/pagina/7732
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eLaBoRação

SUPERViSão

diLton cândido santos maynaRd

eLiana de jesus meneZes

micheLe moRGane de meLo mattos 

PatRicia RosaLBa saLVadoR mouRa costa

BoLSiStAS DE APoio PEDAGÓGiCo: 

josÉ caRLos emíLio dos santos

maRia LuiZa VasconceLos feRnandes de oLiVeiRa

maRia thaysLane dos santos Lino

mateus feRReiRa dos santos

taRcísio samPaio da costa

REViSão DE tExto:

BaRBaRa coRRêa de meLLo meneZes

PRoJEto GRáFiCo E EDitoRAção ELEtRôNiCA
assessoRia de comunicação (ascom-ufs)
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