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INFORMAÇÕES IMPORTANTES AOS CALOUROS 
 

1. Informações sobre o curso 
Todas as informações sobre o curso, incluindo a estrutura, 
regimento, procedimentos a serem adotados e formulários 
para requisições serão disponibilizados na página web: 

www.ufsm.br/controleautomacao 
 

2. Guia do estudante 
Recomenda-se que todos os alunos LEIAM ATENTAMENTE 
ao GUIA DO ESTUDANTE fornecido no momento da 
primeira matrícula. Este guia inclui toda a normatização da 
vida acadêmica do aluno, incluindo seus direitos e deveres.  
Matrículas: 
• Informações gerais e procedimentos para realização de 

matrículas: pg. 15 a 28. 
• Normativas gerais de matrícula na UFSM: pg. 29 a 40. 
• As matrículas serão realizadas pela web. O aluno que 

perder o prazo será automaticamente DESLIGADO da 
UFSM. 

Resoluções importantes: 
• Sobre o serviço militar: Decreto-Lei no715, pg. 72 
• Regime especial de avaliação: Res. 005/95, pg. 78 
• Cancelamento de matrícula: Res. 009/98, pg. 88 
• Recepção aos calouros: Res. 003/00, pg. 102 
• Carga horária mínima e máxima por semestre letivo: 

Res. 014/00, pg. 107 
• Programa de moradia estudantil: Res. 003/03, pg. 111 
• Concessão de benefícios a alunos carentes: Res. 007/03, 

pg. 116 
• Aproveitamento de conteúdos realizados em outras 

instituições de ensino superior: Res. 011/03, pg. 119 
• Normas para inscrição no ENADE (Exame Nacional de 

Desempenho de Estudantes): Res. 014/08, pg. 131 
Observação 
• As matrículas via web para o próximo semestre serão 

realizadas: 
de ____ /____ / _______  a  ____ /____ / _______ . 

 

3. Portal do aluno 
As matrículas via web e demais informações sobre a vida 
acadêmica do aluno são obtidas no Portal do Aluno: 

http://portal.ufsm.br/aluno/ 
 

4. Programa de apoio ao estudante 
• É centralizado na Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis 

(PRAE), localizada no andar térreo da reitoria.  
                           www.ufsm.br/prae 

• Informações na pg. 62 do Guia do Estudante. 
• Benefício sócio-econômico junto a PRAE (para alunos 

carentes) : Solicitação do benefício do 1º ao 10º dia de 
cada mês (entrega de documentação) 
Solicitação de bolsa transporte neste semestre: 
De: ____ /____ / _______  a  ____ /____ / _______ . 
 

5. Exame Nacional de Desempenho de Estudantes 
(ENADE) 

• Avalia o desempenho dos alunos do curso por 
amostragem: alunos ingressantes e concluintes. 

• É obrigatório que todos os alunos se cadastrem para 
realizá-lo, sob pena da não emissão do diploma. 
Informações em:  www.inep.gov.br/superior/ENADE/ 
 

6. Estrutura organizacional do curso 
• Secretaria: É responsável pelo suporte administrativo e 

pelos trâmites burocráticos do curso. O cargo é ocupado 
por um servidor técnico-administrativo. 

• Coordenação: É responsável pelas decisões 
administrativas do curso. O cargo é ocupado por um 
professor (incluindo um substituto), escolhidos por 
eleição. 

• Colegiado: É responsável pelas decisões legislativas do 
curso (normas, regulamentos, entre outros). É seu órgão 
máximo, constituído por representantes dos docentes, 
dos servidores técnicos-administrativos e dos discentes. 

Sempre que necessitar de alguma informação entre em 
contato, primeiramente, com a secretaria do curso. 

 

7. Publicação de resultados das avaliações 
São realizadas nos murais do departamento didático da 
disciplina ministrada. Verificar com cada professor onde 
está localizado o referido mural ou local de divulgação. 

 

8. Vida acadêmica 
Bibliotecas da UFSM 
Há uma biblioteca central da UFSM e uma biblioteca 
setorial no Centro de Tecnologia. Consulta de acervo pode 
ser feita através do site:       http://bibweb.si.ufsm.br/ 
É necessário que o aluno se dirija até a biblioteca central 
para a confecção da carteira. 
Biblioteca Virtual - Portal Periódicos (CAPES) 
Biblioteca virtual para acesso a publicações do mundo 
todo. Acesso liberado dentro do campus da UFSM: 

www.periodicos.capes.gov.br 
Transporte coletivo (ATU): 
Há um ponto da ATU junto ao Centro de Convivência 
(Posto de Combustível) no campus da UFSM. Verifique os 
documentos necessários para obtenção da carteira em: 

http://sucuri.ufsm.br/onibus/ 
Restaurante Universitário (RU): 
Há dois RU no campus da UFSM, sendo seu uso 
disponibilizado a qualquer aluno ou servidor da UFSM. 
Usa a mesma carteira da biblioteca para acesso.  
Mais informações em:            www.ufsm.br/ru 
Diretório Central dos Estudantes (DCE): 
Responsável por representar os estudantes nos diversos 
âmbitos da UFSM:        www.ufsm.br/dce 
Os cursos de engenharia são representados no CT pelo 
DACTEC:           www.ufsm.br/dactec/ 


