
Manual

de Sobrevivência

de Estudantes
Dicas e informações essenciais
para você começar bem





Esse manual tem por objetivo auxiliar em sua inicialização na

Universidade, introduzindo algumas informações básicas e

importantes para que você se localize na UFSM. 



Não foi fácil chegar até aqui, não é mesmo? Mas, depois de todo o
seu esforço, você ingressou no curso de graduação tão desejado,

em uma universidade pública e de qualidade. Mas e agora?
Estamos passando por uma pandemia mundial - com medidas de

biossegurança que incluem distanciamento físico - e aquele
abraço de boas-vindas, a aglomeração da recepção aos novos

alunos, o dia a dia em nosso campus vão ter que esperar mais um
pouco. Até que tudo se normalize, a UFSM se adaptou, aderiu ao

Regime de Exercícios Domiciliares Especiais (REDE) e, embora
distantes, estamos sempre aqui presentes para auxiliar em todas

as dúvidas e questões que você precise.



A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) foi a primeira Universidade
Federal criada no interior, fora de uma Capital brasileira. Esse fato
representou um marco importante no processo de interiorização do ensino
universitário público no Brasil e tornou o Rio Grande do Sul o primeiro Estado
da Federação a contar com duas universidades federais.  A pesquisa, ensino e 

Você sabia?

Para saber mais, clique aqui.

              extensão são o tripé que guiam a UFSM para o desenvolvimento
local, regional, nacional e internacional. 

https://www.ufsm.br/estudantes/


Campus Cachoeira do Sul

Campus Palmeira das Missões

Campus Frederico Westphalen

Campus Santa Maria

Conheça os Campi

https://www.ufsm.br/unidades-universitarias/cachoeira-do-sul/
https://www.ufsm.br/unidades-universitarias/palmeira-das-missoes/
https://www.ufsm.br/unidades-universitarias/frederico-westphalen/
https://www.ufsm.br/


Caso precisem de auxílio, contate a
coordenadoria do seu curso (página
anterior) ou algum órgão de
assistência estudantil do seu campus. 

Eae,

UFSMers

Moradia Estudantil

Atenção Estudantil

Bolsas

Segue alguns links importantes
para você que ainda não se
localizou:

Restaurante

Universitário

Campus Cachoeira do Sul

Campus Palmeira das Missões

Campus Frederico Westphalen

Campus Santa Maria

Por conta da crise sanitária da COVID-��, o Restaurante
Universitário (RU) está temporariamente fechado

https://www.instagram.com/ru.ufsm/
https://www.instagram.com/ru.ufsm/
https://www.ufsm.br/orgaos-suplementares/ru/
https://www.ufsm.br/assistencia-estudantil/
https://www.ufsm.br/pro-reitorias/prae/moradias/
https://www.ufsm.br/assistencia-estudantil/
https://www.ufsm.br/pro-reitorias/prae/setor-de-bolsas/
https://www.ufsm.br/unidades-universitarias/cachoeira-do-sul/restaurante-universitario/
https://www.ufsm.br/unidades-universitarias/palmeira-das-missoes/restaurante-universitario-ufsm-pm/
https://www.ufsm.br/unidades-universitarias/frederico-westphalen/restaurante-universitario/
https://www.ufsm.br/orgaos-suplementares/ru/


UFSM e o Desenvolvimento Sustentável

Conquista ��º lugar nacional em ranking de sustentabilidade
que avalia as instituição de ensino superior mais sustentável do
Brasil, o GreenMetric 2020;

Ranking THE classifica a UFSM como a ��ª melhor Universidade
da América Latina e Caribe. A UFSM, que é a ��ª universidade
brasileira e e �ª do Rio Grande do Sul no ranking;

UFSM é a ��ª instituição brasileira em ranking Times Higher
Education (THE) de 2020 sobre cumprimento dos  Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável.  



As imagens direcionam para o arquivo de notícias e ações da UFSM sobre cada ODS

https://www.ufsm.br/busca?q=ods+01
https://www.ufsm.br/busca?q=ods+02
https://www.ufsm.br/busca?q=ods+03
https://www.ufsm.br/busca?q=ods+04
https://www.ufsm.br/busca?q=ods+05
https://www.ufsm.br/busca?q=ods+07
https://www.ufsm.br/busca?q=ods+08
https://www.ufsm.br/busca?q=ods+09
https://www.ufsm.br/busca?q=ods+10
https://www.ufsm.br/busca?q=ods+11
https://www.ufsm.br/busca?q=ods+13
https://www.ufsm.br/busca?q=ods+02https://www.ufsm.br/busca?q=ods+14
https://www.ufsm.br/busca?q=ods+15
https://www.ufsm.br/busca?q=ods+16
https://www.ufsm.br/busca?q=ods+17
https://www.ufsm.br/pro-reitorias/pre/mapa/
https://www.ufsm.br/busca?q=ods+12
https://www.ufsm.br/busca?q=ods+06


Desde março de 2020, em virtude da pandemia de Covid-��, as atividades acadêmicas
presenciais na UFSM estão suspensas. Assim, para dar continuidade às atividades letivas
durante este período, a UFSM instituiu o REDE, estruturado como uma combinação dos

exercícios domiciliares com as características do ensino remoto e da mediação
portecnologias educacionais (TER).

Regime de Exercícios

Domiciliares Especiais (REDE)

Resolução N. 024/2020 - Regula o Regime de Exercícios Domiciliares Especiais (REDE)

Perguntas Frequentes a respeito do REDE

https://www.ufsm.br/pro-reitorias/proplan/resolucao-n-024-2020/
https://www.ufsm.br/coronavirus/perguntas-frequentes/


Cada professor organiza a sua disciplina da forma que considerar melhor a fim de
contemplar o conteúdo. Dessa forma, ele tem liberdade para elaborar suas aulas,
escolher a plataforma que irá utilizar e como serão suas avaliações. Todas essas
decisões serão transmitidas aos alunos para que eles fiquem cientes de como as

aulas serão conduzidas ao longo do semestre. Por isso, é importante que todos os
seus contatos estejam sempre atualizados no cadastro na UFSM.

Como são desenvolvidas as aulas

remotas no REDE?



Itens Básicos

Computador, notebook,
tablet e/ou celular

Garrafa de água Bloco de anotações Internet 

E-mail Institucional
@acad.ufsm.br

Frutinhas e alimentos 

Para o ensino em REDE



Prepare-se com antecedência para entrar nas aulas 

Ligue as câmeras

Deixe os microfones desligados enquanto professores e colegas falam 

Anote as informações principais

Participe ativamente das aulas

Converse com professores sobre suas dificuldades e superações

DICAS IMPORTANTES

PARA AS AULAS EM REDE



Dica fundamental

FIQUE DE NOS EDITAIS

Desde a solicitação de benefícios, até a participação de bolsas, se faz necessário a
leitura com atenção aos editais.



O aplicativo UFSM Digital é um aplicativo desenvolvido
para o uso dos servidores e estudantes da Universidade
Federal de Santa Maria. Através deste é possível acessar
facilmente o Restaurante  Universitário,  a Biblioteca,  o
Portal do Aluno  e ver os horário dos ônibus que
atendem a universidade.

UFSM Digital

Para ficar por dentro de todas as notícias e
eventos da UFSM, acompanhe o portal ufsm.br

e o Calendário Acadêmico 2021 além do
aplicativo e do e-mail institucional.

https://ufsm.br/
https://www.ufsm.br/calendario/2021-55093/


Restaurante Universitário

Biblioteca

Aluno

Cardápio | Agendamentos | Extrato

Empréstimo

E-carteirinha | Noras e faltas | Quadro de horários

Ônibus
UFSM > Bairro | Bairro > UFSM



Nos portais da UFSM
você encontra
ferramentas e abas
improtantes para o
decorrer da sua
graduação. 

Recomendamos que
você experiencie os
portais da UFSM.
Veja o tutorial!

Caso haja uma dúvida específica, peça
auxílio para a coordenação do seu curso.

https://portal.ufsm.br/aluno/
https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/350/2018/08/tutorial_portal-do-aluno-ufsm.pdf


Ouvidoria

Portal do Aluno

Biblioteca

Jornada Acadêmica Integrada

UFSM em números

Restaurante Universitário

Moodle UFSM

E-mail Institucional

saiba mais

saiba mais

saiba mais

saiba mais

saiba mais

saiba mais

saiba mais

saiba mais

Acompanhe algumas abas importantes de portais da UFSM para maximizar o aprendizado e o acesso às informações

https://www.ufsm.br/reitoria/ouvidoria/
https://portal.ufsm.br/aluno
https://portal.ufsm.br/jai/
https://portal.ufsm.br/ufsm-em-numeros
https://portal.ufsm.br/biblioteca
https://portal.ufsm.br/ru/
https://www.ufsm.br/moodle/
https://www.ufsm.br/orgaos-suplementares/cpd/servicos/e-mail-institucional/


UFSM em REDE é um portal com informações e dicas sobre como implementar o ensino remoto
apoiado em tecnologias. Ele está organizado em quatro áreas temáticas que contemplam o

planejamento das aulas ou atividades, recursos para promover a interação e a atividade mediada
pelas Tecnologias de Informação e Comunicação Digitais (TICD's), como avaliar o estudante,

assim como depoimentos de professores e estudantes acerca do atual momento.

https://www.ufsm.br/pro-reitorias/prograd/ufsm-em-rede/


Confira nossas redes

http://instagram.com/umaufsm
https://www.ufsm.br/pro-reitorias/proinfra/uma/


Links de contatos

Frederico WestpahelnCachoeira do Sul

Palmeira das Missões Santa Maria

Instagram  |  Ramais

Instagram  |  Ramais

Instagram  |  Ramais

Instagram  |  Ramais

https://www.instagram.com/ufsmcachoeiradosul/
https://www.ufsm.br/unidades-universitarias/cachoeira-do-sul/contato/
http://instagram.com/ufsmpm
https://www.ufsm.br/unidades-universitarias/palmeira-das-missoes/ramais/
http://instagram.com/ufsmfw
https://www.ufsm.br/unidades-universitarias/frederico-westphalen/contatos/
http://instagram.com/ufsm.br
https://www.ufsm.br/contato/

