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Data:
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

Aluno: 201411597 - RAQUEL ELISE DE MORAES

Período: 2015 - 1. Semestre
Curso: 765 - Desenho Industrial - Bacharelado
Versão: 2015

Turmas matriculadas
Código Turma Curso Disciplina Créditos C.H.
DDI026 ANÁLISE DE PRODUTOS INDUSTRIAIS10 4 60765

DDI022 COMPUTAÇÃO GRÁFICA II11 4 60765

DDI029 ERGONOMIA PARA PROJETOS10 4 60765

DDI027 HISTÓRIA DA ARTE II10 4 60765

DDI009 HISTÓRIA DO DESENHO INDUSTRIAL10A 4 60765

DDI024 PRODUÇÃO GRÁFICA10A 4 60765

DDI025 PRODUÇÃO INDUSTRIAL10 4 60765

Totais 28 420

Horários
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agittec - agência de inovação e transferência 
de tecnologia
caed - coordenadoria de ações educacionais
cal - centro de artes e letras
ccne - centro de ciências naturais e exatas
ccr - centro de ciências rurais
ccs - centro de ciências da saúde
ccsh - centro de ciências sociais e humanas
ce - centro de educação
cefd - centro de educação física e desportos

ceu - casa do estudante universitário
ct - centro de tecnologia
ctism - colégio técnico industrial de santa maria
derca - departamento de registro e controle acadêmico
equsm - escola de equitação da ufsm
fatec - fundação de apoio à tecnologia e ciência
husm - hospital universitário de santa maria
hvu - hospital veterinário universitário
inpe - instituto nacional de pesquisas espaciais
prograd - pró-Reitoria de Graduação
prae - Pró-Reitoria de Assuntos Estudantil
ru - restaurante universitário
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avenida roraima

tambo

setor de 
ovinos

locomoção no campus
circular intracampus

ponto inicial

paradas circular intracampuspara se locomover no campus, você pode andar a pé, andar de bicicleta ou ainda 
usar o circular intracampus. Ele passa a cada meia hora no circuito sinalizado no 
mapa. saindo a partir das 6h30 da manhã do ponto inicial (indicado em verde, ao 
lado do arco da ufsm) e finalizando suas atividades às 19h.
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71 - agronomia
2 - agronomia
3 - engenharia florestal
4 - engenharia florestal
5 - engenharia florestal
6 - sistemas de informação
7 - laboratório de águas
8 - bloco de tv - jornalismo
e relações públicas
9 - mecanização - nas
(núcleo de apoio à saúde)

10 - lancheria
 

acesso ao rubovinocultura e suinocultura
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viveiros e estufas - eng. florestal

laboratórios e salas de aula
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mapa ufsm
palmeira das missões

1 - prédio principal 
(recepçao, direção, assistência estudantil,
laboratórios, salas de aula, nap, secretaria
dos cursos, biblioteca, gap, 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 da’s
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 - laboratório cemaex
14 - quiosque servidores
15 - quadra de esporte - areia e campo
16 - prédio de laboratórios - construção
17 - setor apicultura
18 - setor avicultura
19 - setor suinocultura e bem-estar
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Estrada da Ferreira
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mapa ufsm
cachoeira do sul

prédio 1 (mitra)
endereço: rua ernesto barros, 1345
centro administrativo
secretaria dos cursos;
núcleo de assistência estudantil (nae);
biblioteca;
núcleo de tecnologia da informação (nti);
direção do campus;
coordenadoria administrativa;
coordenadoria de pesquisa e extensão;
coordenadoria acadêmica;
lab. elétrica;
salas de professores.

 prédio 3 (uergs)
endereço: rua sete de setembro, 1040
1º andar: 
lab. mecânica e lamot (Sala h);
lab. física e química (sala i); lape.
2º andar:
salas a, b, c, d, e, f 
lab agrícola (sala g).

prédio 4
endereço: av. presidente vargas
restaurante universitário

 

prédio 5 (uab)
endereço: rua júlio de castilhos, 342
laboratórios: 
lader; lumac; modelab; laprobio;
lab. arquitetura; salas de monitoria.

campus
bloco 1
1º andar: 
sala de apoio, auditório, info 103-b1
2º andar: 
sala 201-b1, nfo 202-b1, info 203-b1
3º andar: 
sala 301-b1, sala 302-b1, sala 303-b1
bloco 2
1º andar: 
ateliê 101-b2, sala 102-b2, info 103-B2
2º andar:
ateliê 201-B2, sala 202-b2, sala 203-B2
3º andar: 
ateliê 301-B2, ateliê 302-B2, ateliê 303-B2
ru campus cs
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carteirinha do ru
como solicitar a nova carteirinha?

caso você já possua a carteirinha antiga, deverá acessar o 
portal do ru, clicar em carteira, registrar perda, e logo após, 
seguir os passos de uma carteirinha nova.

enquanto sua carteirinha estiver em emissão, pode apresentar o 
comprovante de matrícula do portal do aluno (com código de 
barras) impresso com um documento com foto.

você acompanha o status da carteirinha no portal do ru. quando 
aparecer a entregar, você pode retirá-la na secretaria do ru 
(horário de funcionamento das 8h às 17h) 

UFSM
Cartão Universitário

201800000

Nome Completo

Aluno de Graduação

1# acesse o portal.ufsm.br/ru
e insira sua matrícula e senha

2# clique em carteirinha
e depois em solicitação

3#

clique em nova solicitação

4# escolha uma foto com proporção 3x4
(aconselhável foto estilo retrato)

5# clique em salvar e sua 
solicitação será enviada



atu
como solicitar uma carteirinha?

ESTUDANTE

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).

você deve comparecer pessoalmente em uma das agências da atu, 
após fazer um pré-cadastro online no site atu.com.br/sim e trazer 
consigo os seguintes documentos.

é indispensável a presença do estudante na sede da atu 
para captura de imagem (foto) do cartão sim

univ. faixa velha (sai da rua vale machado 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, 

perpétuo socorro, salgado filho, av. borges de medeiros, av. liberdade e av. medianeira)

linhas de ônibus que chegam na ufsm



agendamento de refeições
no restaurante universitário

horário de funcionamento
da secretaria: 08h às 17h

informações sobre a carteirinha:
ru.ufsm.br/carteirinha-ru

venda de refeições: segunda, quarta e sexta-feira das 08h às 14h terça e quinta-feira 09h às 14h e 16h às 20h

até 23h (do dia anterior)

até 08h (do mesmo dia)

desjejum

almoço

jantar

refeição

kit ceu

até 18h (do dia anterior)

até 18h (do dia anterior)

até 14h (do mesmo dia)

prazo de agendamento

até 18h (do dia anterior) até 08h (do mesmo dia)

até 16h (do mesmo dia)

prazo de cancelamento

para fazer as refeições no ru é necessário agendar no ufsm.br/ru 
ou no app ufsm digital. caso tenha agendado e não possa comparecer é preciso 
cancelar sua refeição.

desjejum

almoço

jantar

refeição

até 7h

até 7h30

até 12h30

até 7h

até 7h30

até 12h30

prazo de agendamento prazo de cancelamento

desjejum

almoço

jantar

refeição

até 13h (do dia anterior)

até 7h

até 13h

prazo de agendamento

até 0h

até 8h30

até 15h

prazo de cancelamento

campus cachoeira do sul

campus santa maria

campus palmeira das missões



ufsm digital 
ufsm digital é um aplicativo desenvolvido para o uso dos servidores e estudantes 
da universidade federal de santa maria. através deste é possível acessar facil-
mente o restaurante universitário, a biblioteca, o portal do aluno e ver horário 
dos ônibus que atendem a universidade.

ufsm > bairro
bairro > ufsm

ru
cardápio
agendamentos
extrato

ônibus

configurações

sobre

notas/faltas
quadro de horários

aluno

empréstimo
biblioteca

para ficar por dentro de todas as notícias e
eventos da ufsm, acompanhe o portal ufsm.br.
as informações da sua vida acadêmica podem ser 
acessadas no portal.ufsm.br/aluno por meio de sua 
matrícula e senha.
calendário acadêmico 2019 está disponível no link:
WWW.ufsm.BR/calendario



como se manter informado?

Site ufsm: 
www.ufsm.br

Notícias e serviços para estudantes: 
www.ufsm.br/estudantes

Facebook: 
facebook.com/ufsm.br
facebook.com/ufsmfrederico/
facebook.com/ufsmpalmeira/
facebook.com/ufsmcs/

instagram: 
instagram.com/ufsm.br

twitter: 
twitter.com/UFSM_oficial

tv campus: 
canal 15 net
tvcampus.ufsm.br

Rádios: 
Universidade 800am e unifm 107.9
ufsm.br/orgaos-suplementares/radio

Revista Arco: 
coral.ufsm.br/arco/sitenovo



avaliação na ufsm 
na ufsm, sua opinião é muito importante para o planejamento 
e a melhoria contínua dos nossos serviços.

avalie os(as) professores: todo o semestre letivo você deve avaliar os(as)
professores na avaliação do Docente pelo Discente.

avalie a ufsm: a cada dois anos, você tem o dever de responder com 
a avaliação institucional.

contribua para a imagem da ufsm e para o investimento na nossa universidade: 
ao concluir a graduação, você pode ser convocado a realizar o exame nacional 
de desempenho dos estudantes (enade), no qual demonstra o conhecimento 
adquirido e avalia as oportunidades ofertadas pela ufsm durante o curso.

uma nova perspectiva: formado e atuando no mercado de trabalho, você pode 
contribuir para o futuro da instituição por meio da avaliação do egresso.

mais informações: ufsm.br/reitoria/avaliacao



contatos

bibloteca central (campus santa maria)
fone: (55) 3220-8651
e-mail: atendimento.sib@ufsm.br

biblioteca setorial de cachoeira do sul (cs)
fone: (051) 3724-8404
e-mail: bibliocs@ufsm.br

biblioteca setorial de frederico westphalen (fw)
fone: (55) 3744–8964, r. 8704
e-mail: bibliofw@gmail.com

biblioteca setorial de palmeira das missões (pm)
fone: (55) 3742 8804 - empréstimo
e-mail: bibliotecacampuspm@gmail.com

ccne (centro de ciências naturais e exatas)
fone: (55) 3220–8734
e-mail: bibliotecaccne@gmail.com

ccr (centro de ciências rurais)
fone: (55) 3220–8894
e-mail: bibliotecaccr@mail.ufsm.br

cal (centro de artes e letras)
fone: (55) 3220–9624
e-mail: bibliotecacalufsm@gmail.com

cefd (centro de educação física e desportos)
fone: (55) 3220–8406
e-mail: bibliocefd@ufsm.br

ccsh (centro de ciências sociais e humanas)
fone no campus: (55) 3220-9293/3220-8330/32309285
Fone no centro (curso de Direito): (55) 3230-9286 
E-mails: biblioteca.ccsh@ufsm.br / 
atendimento.biblioccsh@ufsm.br

ce (centro de educação)
fone: (55) 3220–8889
e-mail: bsce@ufsm.br

ct (centro de tecnologia)
fone: (55) 3220–8408
e-mail: bibliotecasetorial.ct@gmail.com

ctism (colégio técnico industrial de sm)
fone: (55) 3220-8485
e-mail: biblioteca@ctism.ufsm.br

cp (colégio politécnico)
fone: (55) 3220–7949
e-mail: biblioteca@politecnico

biblioteca central e setoriais centros

a b

para retirar livros na biblioteca não é mais 
necessária a carteirinha. ao retirar livros 
pela primeira vez, você cadastra uma senha 
com a sua matrícula, apresentando um
documento com foto. mais informações no site 
ufsm.br/biblioteca/ 



contatos
pró-reitoria de assuntos estudantis (prae) 
localização: 3° andar do prédio 48-d
telefone: (55) 3220-8311
prae@ufsm.br
ufsm.br/prae

serviços oferecidos
Benefício socioeconômico - auxílio alimentação no ru, moradia estudantil, 
transporte, bolsas de formação estudantil, auxílio à moradia e aquisição 
de materiais pedagógicos, atendimento psicológico, social e odontológico

satie - setor de atendimento integral ao estudante da prae 
(plantão psicossocial e oficinas)
localização - prédio da união universitária (2º andar), campus sede da ufsm
telefone para contato: (55) 3220-9535
e-mail: satieprae@ufsm.br

dce
horário de atendimento* (segunda à sexta-feira)
campus: das 12h às 14h e das 17h às 19h, de segunda a sexta
endereço: sala do bloco 14, ceu ii do campus sede
centro: das 11h30min às 13h e das 17h às 19h, de segunda a sexta
endereço: rua professor braga, 79. ceu i, térreo - centro - sm
facebook: facebook.com/dcedaufsm/

como fazer o documento estudantil (carteira de estudante)?
basta apresentar comprovante de matrícula, identidade, 1 foto 3x4 
e r$ 25,00 em alguma das secretarias do dce.
o documento garante meia entrada em atividades culturais, 
além de diversos descontos.



ce (centro de educação)
fone: (55) 3220–8889
e-mail: bsce@ufsm.br

ct (centro de tecnologia)
fone: (55) 3220–8408
e-mail: bibliotecasetorial.ct@gmail.com

ctism (colégio técnico industrial de sm)
fone: (55) 3220-8485
e-mail: biblioteca@ctism.ufsm.br

cp (colégio politécnico)
fone: (55) 3220–7949
e-mail: biblioteca@politecnico

coordenadoria de ações educacionais (caed)
Apoio à aprendizagem, acessibilidade e ações afirmativas sociais,
étnico raciais e indígena
localização: prédio 67 do campus sede, sala 1116
telefone para contato: (55) 32220-9622
deficientes auditivos/fala podem enviar sms ou whatsapp: (55) 9151-0327
e-mail: caed@ufsm.br

prograd - pró-reitoria de graduação
localização: prédio 48d
telefone para contato: (55) 3220-8338
e-mail: prograd@ufsm.br

coord. de planejamento acadêmico 
telefone para contato: (55) 3220-8187

desenvolvimento de ensino 
telefone para contato: (55) 3220-8872

departamento de registro e controle acadêmico (derca) 
telefone para contato: (55) 3220-8117

telefones úteis na ufsm
santa maria 

sai (secretaria de apoio internacional)
telefone para contato: (55) 3220-8774
e-mail: sai@ufsm.br

associação dos transportadores urbanos 
de passageiros de santa maria (atu)
centro: avenida rio branco, 431
fone: 3222-2450
(atendimento das 8h30 às 16h)
campus ufsm: anexo ao posto de combustível
fone: 3217-4054
(atendimento das 9h às 15h30)

ouvidoria
reitoria 7° andar
telefone para contato: (55)3220 9655
ouvidoria.ufsm.br
e-mail: ouvidoria@smail.ufsm.br



direção do campus
telefone para contato: (55) 3742-8802

assessoria de comunicação
telefone para contato: (55) 3742-8813

secretaria dos cursos de graduação
telefone para contato: (55) 3742-8820

secretaria administrativa
telefone para contato: (55) 3742-8803

telefones úteis na ufsm
palmeira das missões

setor financeiro
telefone para contato: (55) 3742-8816

secretaria dos departamentos
telefone para contato: (55) 3742-8810

gabinete de projetos
telefone para contato: (55) 3742-8837

núcleo de serviço social
telefone para contato: (55) 3742-8819

direção do campus
telefone para contato: (51) 3724-8537

secretaria dos cursos
telefone para contato: (51) 3724-8402

coord. administrativa
telefone para contato: (51) 3724-8403

telefones úteis na ufsm 
cachoeira do sul

coord. acadêmica
telefone para contato: (51) 3724-8405

coord. de pesquisa e extensão
telefone para contato: (51) 3724-8433

gabinete de projetos
telefone para contato: (51) 3724-8401

núcleo de apoio pedagógico
telefone para contato: (55) 3742-8817

restaurante universitário
telefone para contato: (55) 3742-8920

núcleo de assistência estudantil
telefone para contato: (51) 3724-8409

restaurante universitário
telefone para contato: (51) 3724-8451



direção do campus
telefone para contato: (55) 3744-0608

secretaria unificada de graduação
telefone para contato: (55) 3744-0620

secretaria de pós-graduação
telefone para contato: (55) 3744-0609

secretaria administrativa
telefone para contato: (55) 3744-0702

setor financeiro
telefone para contato: (55) 3744-0703

telefones úteis na ufsm
frederico westphalen

secretaria dos departamentos
telefone para contato: (55) 3744-0610

gabinete de projetos
telefone para contato: (55) 3744-0605

núcleo de apoio à saúde
telefone para contato: (55) 3744-0744

núcleo de apoio pedagógico
telefone para contato: (55) 3744-0606

restaurante universitário
telefone para contato: (55) 3744-0744



ufsm

coordenadoria de ações educacionais (caed)
Apoio à aprendizagem, acessibilidade e ações afirmativas sociais,
étnico raciais e indígena
localização: prédio 67 do campus sede, sala 1116
telefone para contato: (55) 32220-9622
deficientes auditivos/fala podem enviar sms ou whatsapp: (55) 9151-0327
e-mail: caed@ufsm.br

prograd - pró-reitoria de graduação
localização: prédio 48d
telefone para contato: (55) 3220-8338
e-mail: prograd@ufsm.br

coord. de planejamento acadêmico 
telefone para contato: (55) 3220-8187

desenvolvimento de ensino 
telefone para contato: (55) 3220-8872

departamento de registro e controle acadêmico (derca) 
telefone para contato: (55) 3220-8117

ambulância 

quando devo chamar? 

está em funcionamento no campus da ufsm o serviço de emergência
universitário (seu). uma equipe capacitada para atuar em casos de
urgência e emergência, com ambulância à disposição.

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

seu (serviço de emergência universitário)
fone: (55) 99197-4769
horário: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira

contato 



centro

posto de saúde wilson paulo noal
endereço: r. reinaldo manoel guidolin, 160
telefone: (55) 3286-2457
funcionamento 24h

posto de saúde walter aita
endereço: rua luiz petry, s/n
telefone: (55) 3226-8017
aberto até as 17h

 
pronto atendimento municipal 
endereço: av. jorn. maurício sirotski sobrinho, 70, patronato
telefone: (55) 3223-9927
fucionamento 24h

 
casa 13 de maio 
foco no atendimento de infecções sexuais transmissíveis (dst’s), realiza testagem, 
tratamento e acompanhamento. 

endereço: rua riachuelo, nº 364
telefone: (55) 3921-1263 
e-mail: politicahiv.sm@gmail.com/casatreze@yahoo.com.br

postos de saúde
santa maria 

telefones úteis da cidade 

camobi 
tuberculose - centro de referência
endereço: rua floriano peixoto, 1752 - centro
telefone: (55) 3921-7060

bombeiros 103 
samu 192
polícia militar 190
procon 151

rodoviária - centro
endereço: rua pedro pereira, 1450 - nossa sra. de lourdes
telefone: (55) 3222-4747

posto rodoviário - camobi
segunda a sexta, das 08h às 19h e no sábado das 08h às 17h. 
domingos e feriados fechado.

endereço: rsc 287 - camobi
telefone: (55) 3225-1183



posto de saúde 
endereço: r. gen. osório, 210-274
telefone: (55) 3742-7620
funcionamento 24h

posto de saúde e rodoviária
palmeira das missões 

rodoviária 
endereço: r. nicolau borges luís, s/n
telefone: (55) 3742-1284

posto de saúde 
endereço: r. 21 de abril, 152
telefone: (55) 3744-4911
aberto das 7h às 12h e das 13h30 às 17h

posto de saúde e rodoviária
frederico westphalen

rodoviária 
endereço: r. arthur milani, 563 - ipiranga
telefone: (55) 3744-1800

upa 
endereço: av. brasil, 2300
telefone: (51) 3722-0888
funcionamento 24

posto de saúde e rodoviária
cachoeira do sul

rodoviária 
endereço: r. bento gonçalves, 813
telefone: (51) 3722-2250




