


Com este manual, você, estudante da UFSM, 
está preparado para sobreviver em qualquer um dos nossos 4 campi. 





Acesse a página do Descubra

https://www.ufsm.br/pro-reitorias/prograd/descubra/tour-virtua
https://www.ufsm.br/pro-reitorias/prograd/descubra/tour-virtual


Nas páginas seguintes você conhecerá os mapas dos campi da 

UFSM. Preparei algumas dicas de Biossegurança, junto com o 

Centro de Emergência em Saúde para Educação, para garantir 

que nossa volta às aulas seja segura.

Acesse o Manual de Biossegurança 
com todas as dicas e cuide-se!

https://www.ufsm.br/coronavirus/cbio/manual-de-biosseguranca/






É indispensável a presença do estudante na sede da 
ATU para captura de imagem (foto) do cartão SIM

Você deve comparecer pessoalmente em uma das agências da ATU, após fazer 
um pré-cadastro online no site atu.com.br/sim e levar consigo os seguintes
documentos:
• Pré-cadastro impresso 
• Cópia do comprovante de matrícula 
• Cópia do cpf 
• Cópia da identidade ou certidão de nascimento 
• Cópia do comprovante de endereço (conta de água, luz ou telefone), caso o comprovante não 

esteja no nome do estudante, de seus pais ou responsáveis, deverá ser anexada uma cópia da 
identidade e declaração do proprietário ou locatório do imóvel com documento comprobatório 
(contrato de locação ou matrícula do registro do imóvel) 

• Cópia do documento de identidade do pai, mãe ou responsável (em caso de menor de 16 anos).

Linhas de ônibus que 
chegam na UFSM

• UNIV. FAIXA VELHA (sai da rua Vale Macha-
do e passa pela ERS-509)

• UNIV. FAIXA NOVA (sai da rua Vale Machado 
e passa pela RSC-287)

• BOMBEIROS FAIXA VELHA (sai da Praça 
dos Bombeiros e passa pela ERS-509)

• BOMBEIROS FAIXA NOVA (sai da da Praça 
dos Bombeiros e passa pela RSC-287)

• TANCREDO NEVES (sai do bairro Tancredo 
Neves e passa pela RSC-287)

• UFSM CIRCULAR (passa pelos bairros São 
José, Km3, Nossa Sra. das Dores, Itararé, Perpé-
tuo Socorro, Salgado Filho, Av. Borges de Medei-
ros, Av. Liberdade e Av. Medianeira)

http://www.atu.com.br/sim.php


Q4SA1
Diretórios Acadêmicos
Salas de aula
Salas de informática
Laboratórios
Revista JESTA

Q4LAB1
Biblioteca Setorial
Auditório
Laboratório de Matemática Aplicada

Q4LAB2
Restaurante Universitário (RU)
Laboratórios

Q5SA1
Secretaria e Coordenações dos Cursos
Coordenadoria Acadêmica
Gabinete de Projetos (GAP)

Q5SA2
Núcleo de Assistência ao Estudante (NAE) 
Salas de Aula
Núcleo de Apoio Pedagógico (NAP)
Salas de reuniões/Atendimento

Q5LAB1
Laboratórios
GRIN 

Q5LAB2
Laboratórios

Casa Administrativa
Direção do Campus 
Secretaria Geral do Campus
Coordenadoria Administrativa 

Q4SA2
NTI (Núcleo de Tecnologia 
da Informação)
Ateliês
Salas de aula
Salas de informática
Empresa Júnior Meta +
Laboratórios



Os acadêmicos, devidamente matriculados, têm direito ao desconto de 50% do 
valor das tarifas no transporte público do município de Cachoeira do Sul. Para 
ter acesso ao desconto, o aluno deve levar identidade, CPF e comprovante de 
matrícula, comprovante de frequência, comprovante de residência, na Central 
de Atendimento da Transporte Nossa Senhora das Graças (TNSG).

Linhas que atendem o campus: Campus e São Lourenço

Central de Atendimento de Transporte 
Nossa Senhora das Graças



1 - Prédio principal (Recepção, Direção, Assistência 

Estudantil, Laboratórios, salas de aula, Núcleo de Apoio 

Pedagógico, secretaria dos cursos, Biblioteca, Gabinete de 

Projetos, coordenação dos cursos)

2 - Prédio Finep (Recepção, laboratórios, salas de aula, 

Auditório, professores Ciências Biológicas e Nutrição)

3 - Prédio de salas de aula
4 - Restaurante Universitário
5 - Casa do Estudante
6 - Quiosque dos Diretórios Acadêmicos
7 - Lancheria
8 - Bloco - Administração, Economia, Zootecnia

9 - Bloco - Enfermagem

10 - Laboratório - Bioquímica, Bromato e Química

11 - Laboratório ILP
12 - Laboratório de Anatomia e Histotecnologia
13 - Quiosque servidores
14 - Quadra de Esportes
15 - Cemaex
16 - Prédio de laboratórios - construção

17 - Setor Apicultura
18 - Setor Avicultura
19 - Setor Suinocultura e Bem-estar

Acesse aqui para ver 
horários e linhas dos ônibus

https://www.ufsm.br/unidades-universitarias/palmeira-das-missoes/transporte-a-ufsm-pm/
https://www.ufsm.br/unidades-universitarias/palmeira-das-missoes/transporte-a-ufsm-pm/


1 - Agronomia
2 - Agronomia
3 - Engenharia Florestal
4 - Engenharia Florestal
5 - Engenharia Florestal
6 - Sistemas de Informação
7 - Laboratório de águas
8 - Laboratório de Biometria 
9 - Lancheria
10 - NAS (Núcleo de Apoio a Saúde)

     Viveiros e estufas - Eng. Florestal
     Laboratórios e salas de aula
     Parada de ônibus

Horários de ônibus que atendem o campus:
Centro FW para UFSM/IFFar: 7h, 7h45, 12h20, 16h40, 18h20
UFSM/IFFar para Centro FW: 7h30, 11h45, 13h20, 17h10, 22h10
Contato Transportes Urbanos: 55 99972-5060



Biblioteca Setorial do Centro de 
Ciências Naturais e Exatas (CCNE) 
seg-sex das 08h às 17h
biblioteca.ccne@ufsm.br
(55) 3220-8734 

Biblioteca Central (Contatos Setores)
seg-sex das 8h às 17h  
atendimento.sib@ufsm.br (e-mail para aten-
dimento geral) 
(55) 3220-8651 (Staff Administrativo) 

Biblioteca Setorial do Centro 
de Artes e Letras (CAL)
seg-sex das 8h às 12h e das 
13h às 17h
bibliotecacal@ufsm.br

Biblioteca Setorial  Centro de 
Ciências Sociais e Humanas (CCSH)
seg-sex das 8h às 20h
biblioteca.ccsh@ufsm.br
atendimento.biblioccsh@ufsm.br
(55) 3220-9293 
(55) 3220-8330
(55) 3220-9285 (Direção) Biblioteca Setorial Campus Cachoeira do Sul 

seg-sex das 08h às 21h
bibliocs@ufsm.br 

Biblioteca Setorial do Colégio 
Industrial de Santa Maria (CTISM)
seg-sex das 8h às 12h e das 13h às 17h
biblioteca@ctism.ufsm.br
(55) 3220-8485

Biblioteca Setorial do Centro 
de Educação  (CE)
seg-sex das 7h30 às 20h
bsce@ufsm.br
(55) 3220-8889 

Biblioteca Setorial  do Centro de 
Educação Física e Desporto (CEFD)
seg-sex das 9h às 12h e das 13h30 às 17h
bibliocefd@ufsm.br
(55) 3220–8406 

Biblioteca Setorial Campus Frederico 
Westphalen
seg-sex das 7h30 às 12; das 13h às 16h45 
e das 18h às 21h30
bibliofw@gmail.com
(55) 3744–0604 

Biblioteca Setorial do 
Centro de Tecnologia (CT) 
seg-sex das 8h às 12h e das 13h às 17h
bibliotecasetorial.ct@ufsm.br 
(55) 3220–8408

Biblioteca Setorial do Centro 
de Ciências Rurais (CCR)
seg-sex das 8h às 12h e das 
13h às 17h 
bsccr@ufsm.br 
(55) 3220-8894

Biblioteca Setorial Colégio Politécnico 
seg-qui das 07h30 às 21h; sex das 7h30 às 
19h 
biblioteca@politecnico.ufsm.br 
(55) 3220-7949 

Biblioteca Setorial  Campus Palmeira 
das Missões 
seg-sex das 09h às 22h
bibliotecapm@ufsm.br 
(55) 3742-8804

A Universidade Federal de Santa Maria possui 13 bibliotecas, como é possível ver nos 
mapas dos campi, além do acervo digital, disponível no Portal do Aluno.   

Importante lembrar que os livros precisam ser tratados com 
cuidado, e que é possível tomar multa no caso do atraso na devolução.

Seguem os contatos das bibliotecas:



As Pró-Reitorias são os órgãos executivos que superintendem, orientam, coordenam e fiscalizam 
todas as atividades no âmbito de sua competência. Na UFSM, são oito Pró-reitorias, sendo elas:

Pró-Reitoria de Administração (PRA)

Pró-Reitoria de Extensão (PRE) Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP)

Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN)

Pró-Reitoria de Infraestrutura (PROINFRA)

Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa (PRPGP)

Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE) Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD)

órgão responsável por coordenar, fiscalizar, supervisionar 

e dirigir os serviços administrativos da Universidade por 

meio das subunidades: Departamento de Arquivo Geral, 

Departamento de Contabilidade e Finanças, Departa-

mento de Material e Patrimônio e Imprensa Universitária.

órgão que visa ao fortalecimento da relação Universida-
de-Comunidade e tem a missão de articular os diversos 
conhecimentos por meio de ações extensionistas junto à 
população, gerando soluções inovadoras para o desen-

volvimento regional sustentável.

órgão competente pelo planejamento, implemen-
tação, coordenação e avaliação das atividades 
que envolvem os servidores docentes e técnico-ad-
ministrativos em educação da Universidade Federal 
de Santa Maria. 

órgão que coordena as atividades de planejamento, orça-

mento e modernização administrativa no âmbito da UFSM. 

Da mesma forma, emite parecer sobre convênios, contra-

tos, ajustes e acordos. Analisa informações internas e ex-

ternas à Universidade, necessárias à avaliação do esforço 

educacional e à tomada de decisão.

órgão responsável pelo planejamento, implemen-
tação, coordenação e avaliação das atividades 
que envolvem construções civis, hidráulica, manu-
tenções elétricas, paisagismo, telefonia e transporte 
da UFSM.

órgão responsável por estabelecer as diretrizes e metas da política de pós-graduação da UFSM, definidas pela 

administração central, junto da comunidade científica acadêmica. Internamente, a organização da Pró-reitoria 

de Pós-Graduação e Pesquisa é composta dos seguintes setores: Secretaria de Apoio Administrativo, Coorde-

nadoria de Pós-graduação (CPG), Coordenadoria de Pesquisa (CP), Coordenadoria de Iniciação Científica (CIC), 

Setor de Informação e Assessoria Financeira. 

órgão administrativo da UFSM que planeja, opera-

cionaliza, supervisiona, orienta e, juntamente com os 

acadêmicos, interage nas atividades universitárias 

que abrangem o campo cultural, social e assistencial 

da Política de Assistência Estudantil desta instituição.

órgão que tem por atribuições coordenar, supervi-

sionar e dirigir a execução das atividades do ensino 

de graduação na UFSM. Desde a execução das ati-

vidades para o ingresso acadêmico, as ofertas se-

mestrais, até a formatura.



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

Para saber mais, acesse a História no site. 

https://www.ufsm.br/historia/


A UFSM é referência em Assistência Estudantil na América Latina. 
 É considerada uma das melhores do Brasil pela sua abrangência, sendo uma das Universidades do país que consegue atender a todos os estudantes de até 1,5 salários mínimos. Para ter direito à assistência estudantil, os alunos da UFSM precisam solicitar o Benefício Socioeconômico (BSE).  

 Para solicitar o BSE, o estudante precisa ficar de olho no edital, que é lançado todo início de semestre pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis.

Desde a solicitação de benefícios, até a participação de bolsas, se faz necessário a leitura com atenção aos editais publicados no site da UFSM.

https://www.ufsm.br/pro-reitorias/prae/


 O BSE é um direito do estudante da UFSM, matriculado em cursos presenciais e que esteja em situação de vulnerabilidade socioeconômica, dentro dos critérios especificados pelo edital. 
 Atualmente, a renda per capita familiar deve ser de até 1,5 salários-mínimos. 
 O cadastro ativo no BSE dá ao estudante acesso a diversos serviços e ações da assistência estudantil na UFSM. O edital é lançado no início do semestre.



Como solicitar a carteira digital do RU?

 Acesse o App UFSM Digital e insira 
sua matrícula e senha;
 Após realizar o seu login, toque no 
menu do aplicativo, sinalizado no canto 
superior esquerdo;
 Após, vá até o fim da lista e toque em 
e-Carteira;
 Automaticamente, o aplicativo irá ge-
rar a sua carteira digital.

1

2

3

4

1

2

3
4
5

Para realizar a refeição, apresente a 
tela do seu celular com a carteirinha 
digital aberta.

Você poderá retirar sua carteirinha 
no RU quando o status do seu pedido 
estiver “a entregar”.

 Acesso o portal.ufsm.br/ru e insira 
sua matrícula e senha;
 Clique em carteirinha e depois solici-
tação;
 Clique em nova solicitação;
 Escolha uma foto na proporção 3x4;
 Clique em salvar e sua solicitação 
será enviada.

 Ei! Você não precisa utilizar apenas a 
carteira física para acessar o RU!  
 Use a carteira digital do APP UFSM 
Digital ou use o comprovante de matrícula 
impresso do portal do aluno. 
 Em caso de perda, você deverá acessar 
o Portal do RU, clicar em carteira, regis-
trar perda e logo após, seguir os passos de 
solicitação de uma carteira nova. 
 A partir da segunda via da carteiri-
nha, será cobrado um valor para a emissão.

Como solicitar a carteira física do RU?

http://portal.ufsm.br/ru


Campus Santa Maria

Campus Palmeira das Missões

Campus Cachoeira do Sul

Para fazer refeições no RU é necessário agendar no Portal do Alu-
no (portal.ufsm.br/ru) ou no app UFSM DIGITAL. Caso não possa 
comparecer, é preciso disponibilizar ou cancelar sua refeição. 

    Horário de funciona-
mento da Secretaria:
10h30 às 15h30

     Para ver tutoriais 
e mais informações 
acesse o site: 
ru.ufsm.br.

Refeição

RefeiçãoRefeição

Desjejum
Almoço
Jantar

Desjejum
Almoço
Jantar

Desjejum
Almoço
Jantar

até as 13h (dia anterior)
até as 20h (dia anterior)

até as 11h30

até as 18h (dia anterior)   
até as 18h (dia anterior)    

até as 14h

até as 19h (dia anterior)
até as 7h30   
até as 13h30

Estes horários poderão ser alterados devido à 
situação sanitária (pandemia). Confira o site: 

ru.ufsm.br

até as 13h (dia anterior)
até as 20h (dia anterior)

até as 11h30

até as 23h (dia anterior)
até as 8h
até as 16h

até as 19h (dia anterior)
até as 7h30
até as 13h30

Prazo de agendamento

Prazo de agendamentoPrazo de agendamento

Prazo de cancelamento

Prazo de cancelamentoPrazo de cancelamento

https://portal.ufsm.br/ru/usuario/extratoSimplificado.html
http://ru.ufsm.br.
https://www.ufsm.br/orgaos-suplementares/ru/


Campus Frederico Westphalen
Lembre-se que se caso você não possa 
comparecer em alguma das refeições, 
você deve disponibilizar ou cancelar 

seu agendamento.

Refeição

Desjejum
Almoço
Jantar

até as 18h (dia anterior)   
até as 18h (dia anterior)    

até as 14h

ru.ufsm.br facebook.com/ufsm.ru/ @ru.ufsm.sm

@ru.ufsm.pm @ru.ufsm.cs@ru.ufsm.fw

até as 23h (dia anterior)
até as 8h
até as 16h

Prazo de agendamento Prazo de cancelamento

http://ru.ufsm.br
http://facebook.com/ufsm.ru/
https://www.instagram.com/ru.ufsm.sm/
https://www.instagram.com/ru.ufsm.pm/
https://www.instagram.com/ru.ufsm.cs/
https://www.instagram.com/ru.ufsm.fw/


Entenda mais sobre a Moradia 
Provisória e a Casa de Estudantes.

O estudante que possui BSE e que o grupo familiar não reside na 

        cidade onde o campus da UFSM está localizado poderá participar 

                    do edital de seleção para ingresso na moradia estudantil.

https://www.ufsm.br/pro-reitorias/prae/ceu/
https://www.ufsm.br/pro-reitorias/prae/ceu/


 A Bolsa de Assistência ao Estudante PRAE é entendida como didático-pedagógica, ou seja, inter-relaciona estudantes, servido-
res, conteúdos e contexto sociocultural em atividades de ensino, pesquisa e extensão, contribuindo para a formação do aluno e para 
o aperfeiçoamento da prática educativa. E olha só, não é necessário ter BSE para acessar esta bolsa!
 O Auxílio Formação Estudantil  tem o objetivo de auxiliar as e os estudantes na participação em cursos, congressos, seminários, 
fora da cidade-sede ao qual está vinculado. Funciona como um reembolso de atividades extracurriculares que auxiliam na formação 
acadêmica.
 Já o Auxílio-transporte subsidia 50% do custo da passagem do transporte coletivo urbano aos estudantes que possuem BSE e não 
têm direito à moradia estudantil. Este auxílio pode ser solicitado no início de cada semestre, através de edital lançado pela PRAE.
 O Auxílio Material Pedagógico é voltado à aquisição de materiais indispensáveis à realização de disciplinas ao longo da graduação. 
O estudante precisa ter o cadastro do BSE ativo e estar de acordo com os critérios especificados no edital, também lançado pela 
PRAE a cada semestre.

Para entenderem mais sobre as oportunidades de bolsas, 
entre com contato com o Setor de Bolsas:
Localização: Prédio 48-D
Telefone: (55) 3220 8561
E-mail: bolsasprae@ufsm.br Setor de Bolsas



UFSM Campus Santa Maria 
    Núcleo de Atenção ao Estudante - NAE
    nae@ufsm.br

    Setor de Atenção Integral ao Estudante –     
    SATIE
    satie.prae@ufsm.br

    Setor de Atenção Odontológica
    odontoprae@ufsm.br

    Setor de Benefício Socioeconômico
    bse@ufsm.br

Em todos os campi, os estudantes possuem equipes de assistentes sociais e psicólogos para 

acompanhamento e orientação, assim como atividades coletivas de cultura, esporte e lazer. 

Além disso, em Santa Maria os estudantes com BSE têm acesso ao atendimento em saúde 

bucal. Os moradores da CEU têm acesso à Saúde da Casa, equipe de saúde vinculada ao SUS.

Entre em contato: 
 UFSM Campus de Palmeira das Missões
 Núcleo de Apoio Pedagógico
 nappm@ufsm.br 
       servicosocialpm@ufsm.br

 UFSM Campus de Frederico Westphalen
 Equipe de Serviço Social 
 servicosocial.ufsmfw@gmail.com

 UFSM Campus de Cachoeira do Sul
 Núcleo de Assistência ao Estudante
 naeufsmcsul@ufsm.br
 Núcleo de Apoio Pedagógico
 cs.pedagogico@ufsm.br



A Coordenadoria de Ações Educacionais 
(CAED) é vinculada à Pró-reitoria de 
Graduação (Prograd). 

A CAED visa ao acesso, à permanência, à promo-
ção da aprendizagem, à acessibilidade e às ações 
afirmativas na UFSM. 

Acesse o site da CAED.

Procure a CAED nos caso de: 
 Atendimentos nas áreas de Educação Especial; Fonoaudio-
logia; Pedagogia; Psicologia; Psiquiatria; Terapia Ocupacional;
 Adaptação de textos e Descrição de imagens;
 Avaliação psicopedagógica;
 Cursos, Palestras e Rodas de conversa; 
 Gravação em Libras;
 Tradução e Interpretação na Língua Brasileira de Sinais.

https://www.ufsm.br/orgaos-executivos/caed/


Ainda há a possibilidade da confecção da ID Jovem, que pode ser 
utilizada para ter a meia entrada também em vários locais, e des-
conto em passagens de ônibus interestaduais. Ela pode ser feita 
gratuitamente para jovens que possuem CadÚnico. 

A carteirinha do estudante 
da UNE pode ser feita pelo site. 

Saiba mais sobre o CadÚnico.

http://www.une.org.br/2011/08/faca-sua-carteira/
https://idjovem.juventude.gov.br/


O aplicativo UFSM Digital é desenvolvido para o uso dos servidores e 

estudantes da UFSM. Por meio desse, é possível acessar facilmente 

o Restaurante Universitário, a Biblioteca, o Portal do Aluno e ver 

os horários dos ônibus que atendem a universidade.

Para ficar por dentro de todas as notícias e eventos da 

UFSM, acompanhe o portal ufsm.br e o Calendário 

Acadêmico, além do aplicativo e do e-mail institucional.

http://ufsm.br
https://www.ufsm.br/calendario/
https://www.ufsm.br/calendario/




A página Estudantes disponibiliza todas as funcionalidades 
necessárias ao seu dia a dia na Universidade, além de notícias 
e oportunidades voltadas 
aos estudantes.

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


Ouvidoria Portal do Aluno Biblioteca

Jornada Acadêmica Integrada E-mail institucional

UFSM em números Restaurante Universitário

Moodle UFSM Certificados

https://www.ufsm.br/reitoria/ouvidoria/
https://portal.ufsm.br/aluno/
https://portal.ufsm.br/biblioteca/pesquisa/index.html
https://www.ufsm.br/pro-reitorias/prpgp/jai/
https://www.ufsm.br/orgaos-suplementares/cpd/servicos/e-mail-institucional/
https://portal.ufsm.br/ufsm-em-numeros/publico/index.html;jsessionid=2e3e5b002174a718c3ba8909b053
https://portal.ufsm.br/ru/
https://www.ufsm.br/moodle/
https://portal.ufsm.br/certificados/mainMenu.html


Tenha um e-mail institucional! Isso 
facilitará muito os trabalhos durante a 

graduação, além de arquivar as atividades 
desenvolvidas nesse percurso.

Seja participativo, desde sobre sua opinião sobre o 
plano de ensino e de atividades quanto sobre as dúvidas e 
ideias de projetos! A Universidade é um espaço democrático 

e se fundamenta pela participação de todes!

Não se atrase nas aulas, aqueles 
10 minutinhos perdidos podem fazer 

falta (fora que não é de bom tom rsrs).

Movimento estudantil? Tô dentro! Projeto de 
extensão? Pra já! Grupo de pesquisa? Opa! 
Busque aprendizado em todos os pilares da 

Universidade, isso é muito valioso! 

Anote o possível, registre seus 
pensamentos sobre os assuntos aprendidos, 

desenvolva mapas mentais e outras 
estratégias de estudo.



 Semestralmente, você tem a oportunidade de avaliar a metodologia das aulas, o conteúdo, a 
atuação dos professores e a infraestrutura do curso. A avaliação é sigilosa e imprescindível para 
melhorias no processo de ensino-aprendizagem dos próximos semestres. 
 A avaliação é disponibilizada online no Portal de Questionários, onde o estudante deverá respon-
der um questionário por disciplina.

 O Enade é um componente curricular obrigatório, que avalia o rendimento dos concluintes dos 
cursos de graduação em relação aos conteúdos e habilidades adquiridas na formação. É um passo 
muito importante na trajetória do estudante antes da formatura.





O DCE é a representação máxima dos estudantes na Universidade. A entidade possui cadeiras 

em conselhos, comitês e espaços de decisão, contribuindo com o processo de gestão da UFSM. 

Composta integralmente pelos estudantes, todos os campi votam na chapa que irá represen-

tá-los pelo tempo estabelecido pela Comissão Eleitoral Estudantil.



Ainda de acordo com o THE, a UFSM se destaca no cumprimento dos objetivos de            
  desenvolvimento sustentável: Fome Zero e Agricultura Sustentável, Erradicação    
    da Pobreza, Trabalho Decente e Crescimento Econômico.

  A UFSM também conquistou o 23º lugar nacional em ranking de sustentabilidade que   
avalia as instituições de ensino superior mais sustentáveis do mundo, o GreenMetric.

A UFSM é também a 5ª universidade do Brasil com maior cultura empreendedora de 
acordo com o Ranking de Universidades Empreendedoras.



O projeto de divulgação institucional populariza as ações de desenvolvimento sustentável e pre-
servação do meio ambiente na UFSM, buscando conscientizar a comunidade acadêmica sobre 
o cuidado com o bem público, uso sustentável dos recursos, eficiência energética, separação do 
lixo….

Duas ações merecem destaque: uma é a Consulta Popular de Extensão, que pergunta 
à sociedade sobre quais são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que mere-
cem fomento da UFSM.
Outra é o Mapa da Extensão com a atuação da UFSM na comunidade.

UMA - Universidade Sustentável 

Alinhamento com a Agenda 2030

https://www.ufsm.br/pro-reitorias/proinfra/uma/
https://www.ufsm.br/pro-reitorias/pre/agenda-2030/




Quer conhecer mais sobre o projeto?

Os campi da UFSM são parques lindos, 
mas não são espaços para abandono de animais!

O projeto Zelo busca  conscientizar a comunidade acadêmica e local 
de que precisamos cuidar de nossos animais e que eles precisam 
de um lar aconchegante com os cuidados necessários. 

https://www.ufsm.br/projetos/extensao/zelo/


Coordenadoria de Ações Educacionais (CAED)
Localização: prédio 67 do campus sede, sala 1116 
(55) 3220-9622 
Deficientes auditivos/fala podem enviar SMS ou 
Whatsapp: (55) 99151-0327 
E-mail: caed@ufsm.br

PROGRAD- Pró-Reitoria de Graduação
Localização: prédio 48d 
(55) 3220-8389
E-mail: prograd@ufsm.br 

SAI (Secretaria de Apoio Internacional) 
(55) 3220-8774 
E-mail: sai@ufsm.br 

Associação dos Transportadores Urbanos de Pas-
sageiros de Santa Maria (ATU) 
Centro: Avenida Rio Branco, 431
(55) 3222-2450 (atendimento das 8h30 às 16h) 
Campus UFSM: anexo ao posto de combustível
(55)  3217-4054 (atendimento das 9h às 15h30) 

Ouvidoria
Reitoria - térreo
(55) 3220 9655 
Site: ouvidoria.ufsm.br

PRAE - Pró-Reitoria de Assuntos Estu-
dantis
Localização: prédio 48D
(55) 3220 8311
E-mail: prae@ufsm.br

PRPGP - Pró-Reitoria de Pós-Graduação 
e Pesquisa
Reitoria 7º andar
(55) 3220 8009
E-mail: prpgp@ufsm.br

https://www.ufsm.br/reitoria/ouvidoria/


Direção do campus 
(55) 3742-8802

Assessoria de Comunicação 
(55) 3742-8813 

Secretaria dos cursos de Graduação
(55) 3742-8820 

Secretaria Administrativa 
(55) 3742-8803 

Setor Financeiro 
(55) 3742-8816 

Secretaria dos Departamentos 
(55) 3742-8810 

Gabinete de Projetos 
(55) 3742-8837 

Núcleo de Serviço Social 
(55) 3742-8819 

Núcleo de Apoio Pedagógico 
(55) 3742-8817 

Restaurante Universitário 
(55) 3742-8920 



Setor Financeiro
(55) 3744-0703 

Secretaria Unificada de Graduação
(55) 3744-0620

Direção do campus 
(55) 3744-0608  

Coordenadoria Acadêmica
(55) 3744-0701 | Ramal 701

Coordenadoria Administrativa
(55) 3744-0702 | Ramal 702

Núcleo de Assistência Estudantil
(55) 3744-0606 | Ramal 606

Núcleo de Apoio à Saúde 
(55) 3744-0741 | Ramal 741

Secretaria dos Departamentos
(55) 3744-0610

Secretaria de Pós-Graduação
(55) 3744-0609 

Unidade de Apoio Pedagógico
(55) 3744-0626 | Ramal 626

Gabinete de Projetos 
(55) 3744-0605

Secretaria da Unidade
(55) 3744-0602 | Ramal 602

Restaurante Universitário  
(55) 3744-0741 | Ramal 741



Secretaria dos Cursos
(51) 99389-9500

Coordenadoria Acadêmica 
(51) 98929-8369

Coordenadoria Administrativa  
(51) 98927-8716

Direção do campus
(51) 99422-6574

RU Cachoeira do Sul
(51) 98983 0139



Está em funcionamento no campus da UFSM Santa Maria o Serviço de
Emergência Universitário (SEU). Uma equipe capacitada para atuar em 

casos de urgência e emergência, com ambulância à disposição.

Telefone: (55) 99197 4769

  dor no peito de aparecimento súbito 
  acidentes de trânsito com vítimas 
  trabalho de parto com risco de morte 
   à mãe e/ou ao feto 
  sangramentos graves, hemorragia 
  falta de ar 

  situações de intoxicações e envenenamento 
  queimaduras graves 
  queda acidental, atropelamento 
  traumas: fraturas, tórax, crânio e abdômen 
  perda de consciência e crises: ataques, 
      convulsões, ansiedade 



Rodoviária - Centro 
Endereço: Rua Pedro Pereira, 
1450,  Nossa Sra. de Lourdes.
Telefone: (55) 3222-4747 

Ambulatório Municipal LGBT+ 
Serviço de Atenção Especializada do SUS
Acolhimento      (55) 3921 1094
Convites      ambulatoriotranscender@gmail.com
https://www.instagram.com/ambulatoriotranscender/

Posto de Saúde Wilson Paulo Noal 
Endereço: Rua. Reinaldo Manoel 
Guidolin, 160, Camobi. 
Telefone: (55) 3286-2457 
Funcionamento: 7h30 às 17h

Posto de Saúde Walter Aita 
Endereço: Rua Luiz Petry, s/n, 
Camobi.
Telefone: (55) 3226-8017 
Funcionamento: 7h às 17h 

Pronto Atendimento Municipal
Endereço: Av. Jorn. Maurício Sirotski 
Sobrinho, 70, Patronato.
Telefone: (55) 3223-9927 
Funcionamento 24h

Posto Rodoviário - Camobi 
Segunda a sexta, das 8h às 19h e no sábado 
das 8h às 14h. Domingos e feriados fechado. 
Endereço: RSC 287. 

Bombeiros: 193
SAMU: 192
Polícia Militar: 190
Procon: 151

Santa Maria

TELEFONES ÚTEIS
nas cidades

Casa 13 de Maio
Foco no atendimento de infecções sexuais transmissíveis 
(DST’s), realiza testagem,  tratamento e acompanhamento. 
Endereço: Rua Riachuelo, Centro, nº 364.
Telefone: (55) 3921-1263 
E-mail: politicahiv.sm@gmail.com | casatreze@yahoo.com.br
Funcionamento: 7h30 às 11h30 e 13h ás 16h30



Posto de Saúde 
Endereço: R. Gen. Osório, 210-274. 
Telefone: (55) 3742-7620 
Funcionamento 24h.

Posto de Saúde 
Endereço: R. 21 de abril, 152 
Telefone: (55) 3744-4911 
Aberto das 7h às 12h e das 13h30 às 17h

UPA
Endereço: Av. Brasil, 2300 
Telefone: (51) 3722-0888 
Funcionamento 24h

Rodoviária 
Endereço: R. Nicolau Borges Luís, s/n.
Telefone: (55) 3742-1284

Rodoviária 
Endereço: R. Arthur Milani, 563,  Ipiranga 
Telefone: (55) 3744-1800 

Rodoviária 
Endereço: R. Bento Gonçalves, 813 
Telefone: (51) 3722-2250

Bombeiros: 193
SAMU: 192
Polícia Militar: 190
Procon: 151

Palmeira das Missões Frederico Westphalen Cachoeira do Sul

TELEFONES ÚTEIS
nas cidades



Reitor – prof. Luciano Schuch

Vice-Reitora – profa. Martha Bohrer Adaime

Pró-Reitora de Assuntos Estudantis – profa. Gisele Guimarães

Pró-Reitor de Extensão – prof. Flavi Lisboa Filho

Pró-Reitor de Graduação – prof. Jerônimo Tybusch

Pró-Reitora de Pós-Graduação e Pesquisa – profa. Cristina 

Wayne Nogueira

Coordenador de Comunicação – jornalista Maurício Dias

Textos – Kawê Veronezi (estudante de Relações Públicas, estagiário da 

Unidade de Comunicação Integrada e voluntário no projeto UMA Universida-

de Sustentável)

Revisão e supervisão textos: relações públicas Sendi Spiazzi (chefe 

da da Unidade de Comunicação Integrada)

Linha visual e diagramação: Mariana Pickersgill (estudante Publici-

dade e Propaganda, bolsista da Unidade de Comunicação Integrada)

Supervisão diagramação: analista de TI e designer Daniel de Carli 

(Unidade de Comunicação Integrada)




