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Foto: Kid Rogers

Estudar em outro País é uma rica experiência, pois propicia 
 aprendizados, diálogos e saberes, ou seja, quantos mais imergimos em 
 outra cultura mais alargamos nossa comunicação intercultural. Nossa 
expectativa é de que este Guia o ajude a se integrar o mais  rápido 
possível ao cotidiano da cidade de Manaus e à Ufam. Dessa forma, o 
Manual está dividido em três partes. Primeiramente apresentamos a 
metrópole, sua história, principais pontos turísticos, cultura, culinária, 
dentre outros assuntos. Em seguida, fornecemos informações sobre 
a vida acadêmica na Ufam. Por fim, na última parte você encontrará 
 mapas e links que também facilitarão sua integração à cidade e à Ufam

Boa Leitura!

A P R E S E N T A Ç Ã O

Foto: Kid Rogers
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Foto: Heraldo Reis

Foto: Heraldo Reis

Manaus é um município  brasileiro,  capital do estado do Ama-
zonas e o principal centro financeiro, corporativo e  econômico 
da Região Norte do  Brasil. É uma cidade histórica e portuária, 
 localizada no centro da maior floresta tropical do mundo. 

Chegando a Manaus

Área: 11.401 km²

Clima:  tropical úmido de monções  com temperatura média 
anual de 26,7 °C

População:  1.982.177 habitantes (IBGE, 2013)

Idioma: Português 

Moeda: Real 

Corrente elétrica: 110 volts

Pôr do sol na Ponta negra

vista aérea da cidade

sobre a cidade

Foto: Heraldo Reis

encontro das águas

   O atendimento médico no Brasil é gratuito e realizado pelo Sis-
tema Único de Saúde (SUS). A compra de alguns medicamentos 

como  anti-inflamatórios, antitérmicos e analgésicos pode ser feita 
por  telefone. Remédios controlados como  antibióticos, antidepressivos, 
 dentre outros, exigem receita médica. Consulte http://portalsaude.saude.
gov.br/portalsaude/ para mais informações.  

Vacinas: O Governo Federal faz exigências relativas à vacinação 
de  estrangeiros que entram no país e também para brasileiros em 
 deslocamento para outras regiões.

Tabagismo: O Código Civil Brasileiro não permite o consumo de  cigarro 
por menores de 18 anos. É expressamente proibido fumar dentro dos 
transportes coletivos, cinemas, prédios públicos e salas de espetáculos. 

  Cartões de Crédito: Grande parte da rede comercial da   capital   
aceita os cartões Credicard, Visa, American Express, MasterCard e 
Diners.

Impostos: No Brasil o valor dos impostos vem incluído no preço dos 
 produtos e demonstrado no cupom fiscal.

Horário bancário: De segunda a sexta-feira das 9h às 15h. 

Gorjetas: Há situações em que a gorjeta vem incluída na nota fiscal. É 
o caso de restaurantes e de hotéis (10% do total são acrescidos à nota). 
Nos demais casos inexiste a obrigação de dar  gorjetas. Mas, a  prática de 
 gratificar as pessoas, desde que a cultura não considere ofensivo, é  sempre 
bem-vinda. 

   A venda e consumo                                  
de bebidas alcoólicas para 
menores de 18 anos é proi-

bida e dirigir após o consumo 
de álcool é considerado crime. 

Estatuto do Estrangeiro: 
Por meio da Lei nº 6.815 (1980), 
regulamentada pelo Decreto nº 
86.715, de 10 de dezembro de 
1981, o Brasil  define direitos, de-
veres e condições de permanên-
cia de estrangeiro em solo brasi-
leiro.  

Foto: Heraldo Reis

Foto: Heraldo Reis

prédios de manaus

ponte do rio negro
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Aeroporto

SAINDO DO AEROPORTO

O aeroporto Internacional Eduardo Gomes recebe diariamente voos nacionais e internacionais vindos dos mais  diversos 
 lugares do Brasil e do mundo. Reformado em 2014, com base na economia amazônica, no turismo e na segurança nacional, o 
aeroporto foi construído com vistas à atender à demanda de tráfego aéreo com alto grau de eficiência e funcionar como centro 
de apoio às rotas aéreas integrando a vasta Região Amazônica.

No aeroporto você encontra linhas de ônibus que podem 
levá-lo para qualquer zona da cidade. As empresas de táxis 
credenciadas são Dom Pedro Rádio Táxi, (fone 55 (92) 3656-
4041) e  Tocantins Radio Táxi (fone 55 (92) 3321 6300) que 
 cobram valor tabelado para qualquer ponto da cidade. Além 
de transportes executivos que cobram cerca de R$ 5,00.

http://www.onibusmanaus.com.br/

Informações

Ônibus
Urbano R$ 3,00

R$ 6,00

R$ 20,00

Tabelados para 
cada região

Ônibus
Executivo

Ônibus
Para Hotéis

Táxis 
Credenciados

Tipos Como Usar Preço

Use as linhas
059, 306 e 450

http://www.onibus-
manaus.com.br

http://www.onibus-
manaus.com.br

(92) 99844-4412

http://www.tocan-
tinsradiotaxi.com.br/

Use a linha
813

Ligue na central 
para checar a rota 
e os horários de 
saída

As empresas Dom 
Pedro e Tocantins 
possuem carros na 
saída do Aeroporto

Transporte

conheça todas as linhas
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Foto: Heraldo Reis

Foto: Analy Bertazzo

Foto: Analy Bertazzo

Foto: Analy Bertazzo

Foto: Analy Bertazzo
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Localizada à margem  esquerda do Rio 
Negro, Manaus tem sua  origem (1669) em 
um pequeno  arraial  formado em torno do 
Forte de São José da  Barra do Rio Negro, 
criado para  guardar a  região de possíveis 
 ataques  holandeses e  espanhóis. Logo 
o  pequeno  contingente  populacional 
 aumentou dando origem a grande  aldeia 
 denominada Lugar da  Barra. Em 1757, o 
pequeno povoado  passou a se  chamar 
 Capitania de São José do Rio Negro e 
em 1783, passado o perigo dos ataques 
 inimigos, o Forte da Barra foi  desativado. 

Em 1833, as  províncias  brasileiras  foram 
 reestruturadas, com isso o  Lugar da  Barra 
foi elevado à  categoria de  Província, 
 passando a se chamar Vila de Manaós, 
 tornando-se a capital da Comarca do Alto 
Rio Negro.

Em 1848, quando a Vila de Manáos 
passa a ser considerada como  cidade 
da Barra do Rio Negro e o estado do 
 Amazonas (1850) é elevado à categoria 
de  Província, a região começa a  receber 
 pesquisadores, cientistas e cronistas 
 interessados em  conhecer e registrar sua 

 diversidade  natural e cultural. A  partir da 
 segunda metade do  século XIX, a cidade 
da Barra do Rio  Negro  passa por  variada 
 transformações  urbanas,  principalmente 
com a  chegada (1852) do  então  Presidente 
João  Baptista de  Figueiredo Tenreiro 
Aranha que instalou  definitivamente 
a Província do  Amazonas.  Finalmente 
em 1856, por meio da Lei nº 68, de 4 de 
 setembro, a  Barra do Rio  Negro passou a 
denominar-se cidade de Manaus, lugar 
que ainda  seria  conhecido como “Paris 
dos Trópicos”.   

As fotos mostram embarca-
ções típicas do Amazonas. 
O barco é o único meio que 
muitas pessoas que vivem 
nos interiores tem para se 
locomover a outras localida-
des

O RIO CONTA A HISTÓRIA

barcos no porto

lancha no rio negro

Foto: Juscelino Simões Foto: Juscelino Simões

Foto: Analy Bertazzo
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Considerada a maior cidade da Região Norte e uma das cidades do Brasil que mais recebe imigrantes, Manaus é uma  cidade 
que emerge da floresta, que  transpira vida.  Se prepare para contemplar as mais belas paisagens do planeta. Porém, sua maior 
riqueza é sua gente. Com poucos dias em Manaus você se sentirá em “casa”, tudo porque nosso povo é  especialista em receber 
e acolher  visitantes.  Há quem diga que se você provar nosso jaraqui (peixe típico dos rios da Amazônia) nunca há de querer sair 
daqui. Essa é uma rima que está se  tornando cada vez mais conhecida entre os que aqui chegam.

A cidade de Manaus está localizada no coração da 
 Amazônia, é uma das regiões mais úmidas do Brasil e onde 
ocorre  elevada incidência de radiação solar. 

• O clima da  cidade é tropical  úmido, caracterizado por 
altas  temperaturas,  umidade  elevada e  chuvas torrenciais. A 
 temperatura média anual da região é de 26,7 °C e a  umidade 
do ar é  relativamente alta durante todo o ano, com médias 
mensais entre 79% e 88%. 

• O índice  pluviométrico também é elevado, em  torno de 
2300  milímetros  anuais, sendo março o mês mais  chuvoso 
(335 mm) e agosto o mais seco (47 mm). 

• O inverno, que é  relativamente mais seco, é  denominado 
de estação seca e ocorre entre junho e novembro. O  verão, 
 comumente  chamado de estação  chuvosa, acontece de 
 dezembro a maio.

DADOS ECONÔMICOS E SOCIAIS

CLIMA

manaus de muitas riquezas

60,7

31,1

8,2

Crianças e Adolescentes

Jovens e Adultos

Idosos

Pardos ou Mestiços Negros

AmarelosBrancos

Indígenas

24,2

3,1

4,0

66,9

49,253 %50,744 %

• 3,8 milhões de  pessoas 
vivem no estado do 
 Amazonas (IBGE, 2013)

• 50% das pessoas vivem 
em Manaus

O estado do Amazonas concentra a 
maior população indígena do país 
que vivem em áreas de difícil acesso.

Pôr do sol

Foto: Juscelino Simões
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CULTURA

FESTAS TÍPICAS

A cultura amazônica e  manauara é  herança de uma rica 
 miscigenação cultural  (indígenas,  brancos,  nordestinos e 
negros), daí o  amazonense  refletir em sua cultura manifes-
tações tão distintas umas das outras como o  ritual da Moça 
Nova, realizado na  região do alto rio Solimões, o Festival 
 Amazonas de Ópera, de Jazz e de Filmes  apresentado no 
suntuoso Teatro  Amazonas, em Manaus, e o carnaval de rua 
que acontece praticamente em todas as sedes municipais.

Quase todos os municípios do Estado (66) reali-
zam festas temáticas, como exemplo citamos a “Festa 
do  Cupuaçu”, no município de Presidente  Figueiredo; o 
 Festival de  Música do município de Itacoatiara; a Festa do 
 Guaraná,  no  município de Maués;  o Festival dos Boi Bum-
bás  (Caprichoso e  Garantido) em  Parintins;  Outras opções 
que a  cidade  oferece são o Festival Amazonas de Ópera, o 
 Carnaboi, o  Carnaval de  Manaus e o Boi Manaus (realizado 
em  comemoração ao aniversário da  cidade, que ocorre no 
dia 24 de outubro).

Além disso, você poderá acompanhar, assistir e/ou 
 participar das  Festas  Juninas (comemoração que  ocorre 
no mês de junho em  alusão,  principalmente, aos  Santos da 
Igreja  Católica). Nesse período você  encontrará em  vários 
 pontos da  cidade a venda de comidas típicas:  bolos de 
 milho,  cuscuz, pamonha, canjica, pé de  moleque,  pastel 
 junino, dentre outras delícias. 

Foto: Analy Bertazzo

cocar (adereço indígena)

Foto: Heraldo Reis

festa junina no parque do idoso

Foto: Heraldo Reis

festival no teatro amazonas

Foto: Heraldo Reis

quadrilha da festa junina
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CULINÁRIA

A culinária manauara é uma  delícia! 
Nossos rios  abrigam mais de duas mil 
espécies de peixes, assim os  pratos 
 amazônicos valorizam o pescado como 
base alimentícia. As  principais espé-
cies consumidas, principalmente no 
 almoço, são o tambaqui,  tucunaré, 
 pirarucu,  jaraqui, pacu e matrinxã. 
 Servidos  fritos, assados ou cozidos e 
acompanhados com farinha branca 
ou amarela, seja em forma de  farofa 
ou  pirão, essa é uma  alimentação 

 super saudável e completa de todos os 
 nutrientes necessários ao ser humano.

Nosso café da manhã é farto de delí-
cias. Você  poderá  experimentar o  delicioso 
“x-caboquinho”, feito com pão  francês, 
 recheado com queijo coalho e fatias de 
tucumã (o tucumã é o fruto de uma pal-
meira amazônica. Sua polpa é rica em 
vitamina A, B e alto teor de  vitamina C, 
além disso, possui alto  valor energético 
247 calorias por 100  gramas).  A mesma 
 combinação é bastante  consumida com 

tapioca, alimento feito a partir do  amido 
da mandioca. Além disso, você pode 
 experimentar bolo de milho, pão francês 
recheado a gosto, tapioquinha, pé-de-
moleque, e outros alimentos saborosos.

Outras comidas são tacacá, preparado 
com tucupi (caldo extraído da  mandioca), 
goma de tapioca, camarão seco e   jambu, 
é servido muito quente, em cuias; pirarucu 
de  casaca; banana frita (verde ou madura); 
pato no  tucupi; suco de  guaraná; creme de 
cupuaçu; açaí com tapioca, dentre outras.

Foto: Analy Bertazzo

Foto: Analy Bertazzo

Foto: Analy Bertazzo

Foto: Analy Bertazzo

Escabeche de pirarucu tucupi e limão

sardinha frita

balas de frutas regionais
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aDMIRE

cENTRO histÓrico

Tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e  Artístico 
Nacional (IPHAN) em janeiro de 2012, o Centro  Histórico 
de Manaus abrange uma área entre a orla do rio Negro e o 
entorno do Teatro Amazonas e ainda mantém os aspectos 
simbólicos e densos de realizações artístico-construtivas do 
período áureo da borracha, mesclada a edifícios  modernos 
e representa um dos maiores testemunhos de uma fase 
 econômica próspera de Manaus.

BIBLIOTECA PÚBLICA DO ESTADO

TEATRO AMAZONAS

Construído durante o ciclo econômico da borracha, sua 
 arquitetura  obedeceu ao estilo neo-clássico e art nouveau. 
Com capacidade para 701 pessoas, passaram pelo  Teatro 
 vários tipos de espetáculos: óperas, operetas, musicais,  peças 
de  teatro, shows de cantores líricos e populares,  festivais, 
 grupos de dança, bandas de música, corais, orquestras e 
 tantos outros. O Teatro Amazonas fica localizado na rua 10 de 
julho, Praça do  Largo de São Sebastião, Centro.  

Funcionamento: 
Segunda a Sábado - 9h às 17h
Entrada: R$ 10,00.

Fundada em 1870, funcionou em  vários locais até que em 5 
de outubro de 1910 passou a funcionar em definitivo no  prédio 
localizado na rua Barroso, no centro da cidade.  Construído em 
 estilo neoclássico, as escadas e as  colunas  vieram da Escócia 
e várias outras  partes, como os lustres de cristal, vieram da 
 Inglaterra. 

Funcionamento:
Segunda a  Sexta-Feira - 8h às 20h
Sábados -  8h às 14h
Entrada gratuita

Inaugurado em maio de 2007, o Centro Cultural  possui um 
pavilhão cultural e arena de espetáculos para 17 mil  pessoas. 
A proposta é reunir em um único espaço  informação, 
 educação, entretenimento e pesquisa sobre as populações 
da Amazônia Ocidental com o objetivo de difundir a  cultura 
das populações do Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador,  Guiana, 
Peru, Suriname e Venezuela. O Centro Cultural fica na Bola da 
Suframa, Distrito Industrial.

Funcionamento
Segunda a Sexta-feira - 8h às 17h e das 14 às 17h 
Entrada gratuita

Com a queda do preço da  borracha, a partir de 1912, o alemão 
Waldemar Scholz, proprietário do imponente  palácio, foi obriga-
do a hipotecá-lo ao coronel Luiz da Silva Gomes por 400 contos 
de réis que o arrendou para  residência do governador. Em 1917, 
o governo do Estado comprou o  Palácio a fim de torná-lo sede 
do Poder  Executivo e  residência do governador,  permanecendo 
como sede de  despachos do Executivo até 1995.  Fica localizado 
na Avenida 7 de Setembro, Centro. 

Funcionamento
Terça a Sexta-Feira -  das 10h às 16h. 
Domingos, das 17h às 20h.
Entrada gratuita.

pALÁCIO RIO NEGRO

cENTRO CULTURAL DOS POVOS DA AMAZÖNIA

ENCONTRO DAS ÁGUAS

Encontro do Rio Solimões (água  barrenta) com o Rio 
 Negro (água negra). Durante um trecho de seis  quilômetros 
(em algumas épocas do ano chega a 22 km), os dois rios ficam 
lado a lado sem se misturar. É um espetáculo da  natureza. 
Imperdível! O passeio é oferecido pela maioria das agências 
de Turismo da cidade.
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TEATRO AMAZONAS

BIBLIOTECA PÚBLICA

palácio rio negro encontro das águas

CENTRO CULTURAL POVOS DA AMAZÔNIA

Foto: Analy Bertazzo

Foto: Juscelino Simões

Foto: Juscelino SimõesFoto: Juscelino Simões

Foto: Analy Bertazzo
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BOSQUE DA CIÊNCIA

zoológico do cigs

Projetado para promover o desenvolvimento do  programa 
de Difusão Científica e de Educação Ambiental do INPA, 
o  Bosque oportuniza aos visitantes conhecerem diversos 
 aspectos da biodiversidade amazônica. 

Funcionamento
Terça a sexta-feira - 9h às 12h e 14h às 16:30h
Sábado e domingo - 9h às 16h
Entrada: R$ 5,00

Único da cidade, o Zoológico Centro de Instrução de 
 Guerra na Selva (CIGS) abriga 285 animais de 56 espécies. O 
Cigs também recebe animais que são resgatados das mãos 
de caçadores e comerciantes ilegais. Os funcionários cuidam 
desses animais de forma que a maioria possa ser devolvido à 
natureza. O CIGS  está localizado na Estrada da Ponta Negra, 
750 – São Jorge.

Funcionamento
Terça a domingo - 8h às 17h
Entrada: R$ 5,00

PARQUES NA CIDADE

Localizado no Parque Dez de Novembro, ocupa uma área 
verde de 27,7 mil hectares. Ideal para passeios e  caminhadas. 

Funcionamento
Terça a domingo - 7h às 17h
Entrada gratuita.

O Parque dos Bilhares é referência em espaço cultural e de 
lazer. Dispõe de serviços de lanchonetes, biblioteca, quadras 
poliesportivas, pista para caminhada e corrida, dentre outras 
opções. Situado próximo ao Milleniun Shopping (entre as 
 avenidas Djalma Batista e Constantino Nery), 

Funcionamento
Segunda a domingo - 6h às 23h.
Entrada gratuita

Construído no encontro de dois igarapés que desembocam 
no Rio Negro, o Parque oferece pistas de caminhada e corrida, 
além de playground. É uma excelente opção para passeios de 
fins de tarde. Não deixe de visitar, o endereço é avenida 7 de 
setembro, Centro.  

Funcionamento
Segunda a segunda - 6h às 22h
Entrada Gratuita 

PARQUE DOS BILHARES

PARQUE DO MINDÚ

PARQUE jefferson péres

Parque Cultural Esporte e Lazer Ponta Negra

O Parque abriga diversas opções: nadar nas águas do Rio 
Negro, praticar esportes terrestres e fluviais, assistir a shows 
locais e nacionais ou simplesmente realizar um passeio 
 contemplando o pôr do sol.  Espaço público, localizado na 
Praia da Ponta Negra, Avenida Coronel Teixeira.

19

parque jefferson péres

BOSQUE DA CIÊNCIA

parqie jefferson péres

parque do mindú

parque dos bilhares

zoológico do cigs PASSEIO DA PONTA NEGRA

Foto: Analy Bertazzo

Foto: Analy Bertazzo

Foto: Arquivo ARII Foto: Analy Bertazzo

Foto: Arquivo ARII

Foto: Arquivo ARII

Foto: Arquivo ARII
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O Governo disponibiliza pontos de acesso gratuitos à 
 internet em diversas localidades da cidade de Manaus, porém 
o local mais acessível é na Praça Largo de São Sebastião, no 
centro da cidade. Rede de lojas Bemol, localizada em vários 
pontos da cidade e em todos os shoppings, também oferece 
internet gratuita.

internet gratuita

morando e vivendo em manaus

Custo de vida

Está rodeado por rios e florestas é maravilhoso, no entanto, 
a entrega de produtos alimentícios, vindos principalmente do 
sul do país, por longas vias terrestres e/ou aéreas acaba por 
encarecer o custo de vida na cidade. Assim, opte por comprar 
frutas e/ou verduras em feiras. A feira da Manaus Moderna 
 oferece preços bem mais baixos que os supermercados. Em 
pouco tempo você saberá identificar estabelecimentos com 
preços mais populares. 

R$ 3,00
R$ 1,50 para estudantes com carteirinha

4h à 00h todos os dias

Transporte 

O transporte público em Manaus é administrado pela Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU). A cidade 
dispõe de 5 terminais de integração (ficando nestes terminais você não precisa pagar nova passagem) levando passageiros  
para todas as zonas. Os terminais são: 

Acesse para mais informações
http://smtu.manaus.am.gov.br/ 

 Se você necessitar se loco-
mover de táxi opte por uma das 

empresas que atuam na cidade.  
Ao final do Guia fornecemos 
 lista das principais radiotáxis.

Terminal 1

Terminal 2

Terminal 3

Terminal 4

Terminal 5

Av. Constantino Nery, s/n, Centro, trânsito de 66 linhas.

Rua Manicoré, s/n – Cachoeirinha, trânsito de 49 linhas.

Av. Noel Nutels, s/n – Cidade Nova I, trânsito de 43 linhas. 

Av. Camapuã, s/n – Jorge Teixeira, trânsito de 19 linhas.

Av. Autaz Mirim, s/n – São José, trânsito de 23 linhas.

T1

T2

T3

T4

T5

Zonas e Seus Bairros

zona metropolitana de manaus

Um LUGAR PARA MORAR

Manaus está dividida nas Zonas Norte, Sul, Centro-Sul, Leste, Oeste, Centro-Oeste e a Zona Rural. A Zona Leste é a mais 
 populosa e a Região Centro-Sul possui maior renda per capita. Provavelmente você irá se instalar nos bairros que lhe  oferecem 
acesso mais rápido à Universidade.  Assim, suas opções seriam os bairros da Cachoeirinha, Raiz, Japiim, Coroado e Aleixo.

A Região Metropolitana de Manaus foi criada em 2007 
e é formada pela união dos municípios de Manaus, Careiro 
da Várzea, Iranduba, Itacoatiara, Manacapuru, Novo Airão, 
 Presidente Figueiredo e Rio Preto da Eva. Com o objetivo de 
aproximar os municípios de Iranduba, Manacapuru e Novo 
Airão com a capital amazonense foi inaugurada, em 24 de 
outubro de 2011, a Ponte Rio Negro. 

Certamente sua principal preocupação ao chegar à  cidade 
será encontrar uma casa ou apartamento, com um pouco 
de paciência você conseguirá achar algo que caiba no seu 
 orçamento.

Os preços dos aluguéis em Manaus variam, na sua 
 maioria, de acordo com a sua localização, de forma geral os 
preços ficam em torno de R$ 700,00, com  possibilidade de 
 negociação. O valor de uma quitinete (apartamento com 
 sala-quarto e banheiro), por exemplo, no bairro do  Coroado 
custa R$ 500,00, nas mesmas condições no bairro de 
 Petrópolis, (também a 20 minutos do Campus) você  poderá 
encontrar aluguéis pelo valor de R$ 320,00. A Assessoria de 
Relações Internacionais e  Interinstitucionais – ARII poderá 
auxiliá-lo nessa procura.

Casas no largo são sebastião

RUAS DO CENTRO DE MANaus

Foto: Analy Bertazzo

Foto: Kid Rogers

Foto: Analy Bertazzo
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Se você precisar se hospedar por alguns dias em um hotel, 
Manaus  dispõe de ampla rede. 

Aos poucos Manaus vai aderindo aos hosteis. Já existem 
na cidade tmais de vinte opções de hosteis.

Durante a semana você não precisará se preocupar com suas 
refeições, pois a Universidade dispõe do Restaurante  Universitário 
(RU), com preço subsidiado para alunos. Pelo café, almoço e 
jantar você pagará um total de R$ 2,70 por dia. As  lanchonetes 
 instaladas no Campus oferecem café, lanches e almoços por 
 preços bem mais baixos do que os praticado no mercado. 

Nos fins de semana e feriados você terá à sua disposição 
uma rede variada de restaurantes (dos mais requintados aos 
mais simples) que servem desde o café ao jantar.  

Domingo em Manaus é dia de café regional. Diversos 
 estabelecimentos, alguns mais famosos, outros nem  tanto, 
 oferecem a partir das 6h da manhã até ao meio dia, café com 
 leite, sucos variados (taperebá, cupuaçu, goiaba, acerola,  laranja, 
etc.), chocolate com leite, bolos tradicionais de milho e de  trigo, 
pé-de-moleque, x-caboquinho (pão francês com  tucumã), 
 tapioca simples, recheada com queijo coalho, castanha ou 
 tucumã, farinha de tapioca, pamonha, cuscuz, são tantas delícias 
que o visitante às vezes não sabe nem o que  experimentar. 

Manaus oferece excelente oportunidade de compras. Os 
preços atendem a todos os bolsos. Se você estiver  procurando 
 alguma pechincha, o centro reúne muitas lojas populares, lá 
você encontra a famosa Rua Marechal Deodoro, chamada pelos 
 manauaras como Shopping “Bate Palma”. Nos grandes  shoppings 
da cidade (Manaura, Amazonas, Ponta Negra e  Sumaúma)  estão 
instaladas grandes marcas nacionais e estrangeiras, além de 
 famosas redes de lanchonetes. 

Ao final do Guia fornecemos 
informações e sugestões de 
lugares, serviços e endereços 
importantes!

*
compras

hotéis hosteis

Refeições Café regional

mao hostel&bar produtos na feira

Foto: Analy Bertazzo Foto: Kid Rogers
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Manaus dispõe de ampla rede de Prontos Socorros e 
 Hospitais públicos e privados. Quanto aos serviços de saúde 
explicamos que no Brasil consultas, exames, atendimentos de 
urgência e hospitais são todos oferecidos gratuitamente pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS). Para isso o SUS tem a seguinte 
estrutura:

Toda a rede de supermercados oferece os mais  variados tipos 
de produtos. Se você necessitar de  gêneros mais  específicos, 
Manaus também dispõe de  supermercados  menores com 
produtos mais seletivos. De qualquer forma, evite comprar 
em supermercados frutas e verduras em  supermercados, são 
 sempre mais carost. Se sua “praia” é consumir produtos mais 
naturais, Manaus dispõe de excelentes empórios. Você se 
 surpreenderá com a variedade de produtos. Os empórios com 
melhores preços estão localizados no centro.

É raro o manauara ir a feira de rua e não provar pastel com 
caldo de cana. Visite a Feira Volante Prefeito 1 (terça a sábado 
nas zonas sul e centro sul de Manaus) e prove essa delícia.  
Além disso, quase todos os bairros de Manaus possuem seus 
próprios modelos de feiras, como por exemplo, a do bairro 
do Coroado; há também a da  Manaus  Moderna e as Feiras 
promovidas pelas Associações de  Agricultores  Familiares, re-
alizadas na Associação dos Sargentos da  Amazônia (Asa) e 
no Clube Militar de Manaus (Cassam).

hospitais e pronto socorros

supermercadosfeiras

• Use sua mochila somente quando for para a 
 Universidade;
• Evite transportar bolsa que pareça carregar objetos de 
valor, como notebook;
• Certifique-se de que as áreas próximas à sua moradia 
oferecem o mesmo grau de segurança;
• Leia sobre onde, como e em que horário podem 
 ocorrer assaltos;
• Evite andar em locais desertos;
• Evite circular sozinho à noite;
• À noite siga sempre por lugares iluminados;
• Observe sempre se não está sendo seguido;
• Utilize somente caixas eletrônicos instalados em 
 locais públicos;
• Nos transportes coletivos guarde bem seus pertences; 
• Caso você seja vítima de um assalto, fique calmo; 
não esboce nenhuma reação e entregue tudo que for 
 pedido; em seguida dirija-se à delegacia de polícia 
mais próxima.

dicas de SEGURANÇAmercado municipal adolpho lisboa

Foto: Arquivo ARII

Postos de Saúde – Para consultas em especialidades médicas.
Serviços de Pronto Atendimento (SPA) – prestam os primeiros 
socorros e atendimentos de urgência (situação em que não há 
ricos de perder a vida ou sequelas). Funciona 24 horas.
Prontos Socorros – Centros de saúde com capacidade de 
 atendimento de urgência que comprometem a vida.
Hospitais -  Preparado para atender casos de internação.
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seção de endereços e telefones

Aeroporto Internacional 
Eduardo Gomes

Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência – SAMU

Polícia Federal

Polícia Militar Bombeiros

Avenida Santos Dumont, 1350 – 
Tarumã.
(92) 3652-1210 

Rua Maceió, 580, Vieralves, bairro 
Nossa Senhora das Graças.
(92) 3632-2550

Av. Domingos Jorge Velho nº 40, 
D. Pedro II – Planalto. 
(92) 3655-1515/1517

192 190 193 

Manaura Táxis

Hospital e Pronto Socorro 
28 de Agosto

Cooperativa Golfinho

Hospital e Pronto Socorro 
João Lúcio 

Tocantins Rádio TáxiTucuxi

Rua Virgílio, 32, Conjunto Eldora-
do, bairro Parque 10.
(92) 3236-3738

Avenida Mário Ypiranga, 1581 – 
Adrianópolis.
(92) 3643-7100

Rua Lourival Muniz, 440, Glória.
(92) 3625-6000; 3675-5000 e 
2129-8000

Alameda Cosme Ferrreira, Coro-
ado III.
(92) 3647-1758

Rua 1, 41 – Conjunto Nova Fri-
burgo, Parque 10 de Novembro
(92) 3656-1330; 0800-0928500

(92) 2123-9090; 3622-40440; 
8818-0307; 8188-6844

Rádio
Taxis

Principais 
Unidades 
de Saúde

Amazonas For Us

Sementes Mao Hostel&Bar

Rua Rio Içá, 758 – Vieiralves.

(92) 3584-5353

Rua São José, 43, bairro Presiden-
te Vargas
(92) 98222-7927 / 99473-8342

Rua Maceió, 580, Vieralves, bairro 
Nossa Senhora das Graças.
(92) 3632-2550

Av. Domingos Jorge Velho nº 40, 
D. Pedro II – Planalto. 
(92) 3655-1515/1517

Hosteis
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Hotel Brasil

Avenida Getúlio Vargas, 657 – 
Centro. 
Telefone (92) 2101-5000

Go Inn Manaus Hotel Opção & WM  

Hotel Natalia

Hotel do Largo

Hotel J.M. Gomes II

Rua Monsenhor Coutinho, 560, 
Centro.
(92) 3306-2600

Rua Dez de Julho, 435, Centro

(92) 3622-4168

Avenida Joaquim Nabuco, 417, 
Centro. 
(92) 3231-2112

Rua Monsenhor Coutinho, 790, 
Centro 
(92) 3304-4751

Rua José Paranaguá, 589, Centro. 

(92) 3232-6570

Hotéis

Conselho Regional dos 
Corretores de Imóveis

Rua Rio Içá, 758 – Vieiralves.

(92) 3584-5353

Consulta de 
Imóveis para 

aluguel

Skina dos Sucos

Yuri Doces e Salgados

Lanche do Careca Lindo

Tacacá da Gisela

lanchonetes Rua Visconde Porto Alegre, 1543 B - 
Praça 14
(92) 3308-0420
Todos os dias das 7h30 à 00h

Av. Eduardo Ribeiro, 629 – Centro.
(92) 3233-1970
Segunda a sábado: 8h - 18h

 Av. Rio Jutaí, 62, Nossa Sra. das Gracas
(92) 3584-0519
Segunda a sexta: 17h - 22h
Sábados: 12h - 22h 

Largo de São Sebastião – Centro.
(92) 98801-4901
Todos os dias, das 16h às 22h.

Avenida Tancredo Neves, 1142 - Centro 
Comercial Laranjeiras - Parque 10
Telefone: (92) 3648-6659
Todos os dias das 10h à 00h

Papa-Sopa Casa da Sopa

soparias
Av. Constelação, 22, Morada do Sol - 
Bairro Aleixo.
(92) 3236-9797
Terça a Domingo: 17h30 - 22h30 
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Comida árabe
Av. Prof. Nilton Lins, 11 - Parque 10 de 
Novembro.
(92) 3651-0384
Terça a domingo:11h - 00h

Rua 2, nº 4, Conj. Nova Friburgo - Par-
que Dez de Novembro.
(92) 3642-5599
Terça a domingo: 11h - 15h/19h - 00h

Labib’s Najua

comida chinesa
 Av. Darcy Vargas, 222 – Chapada.
(92) 3236399
Segunda a sábado: 11h-15h/18h-23h 
Domingo até às 22h

Av. Prof. Nilton Lins, 11 - Parque 10 de 
Novembro.
(92) 3651-0384
Terça a domingo -11h à 00h

China House Delivery China in Box

Japa Food Fast Temaki

comida japonesa
Avenida Rio Pauini, 75, Nossa Senhora 
das Graças.
(92) 35843746
Segunda a domingo: 18h-23h30h

 Av. Darcy Vargas - 1746 – Shopping 
Yellow Mall 
(92) 32368686
Segunda a sexta: 11h-14h
Segunda a domingo: 18h - 23h

Jorge do PeixePeixe de Ouro

Gosto do Peixe

Canto da Peixada

peixarias Rua Monte Castelo, 604 – Japiim.
(92) 36647000
Segunda a domingo -11h às 16h

Av. Tefé, 280 – Conjunto 31 de Março 
– Japiim.
(92) 36134070
Segunda a domingo: 11:30h-14h30
18h - 23h: apenas lanches e pizza

Tambaqui de Banda

Morada do Peixe

Avenida Tancredo Neves, 9, Parque 10.
(92) 32365995
Segunda a sábado: 10h -22h
Domingo: 12h - 22h

Av. Cravina dos Poetas, 1451, Alvorada
(92) 3654-965 / 99135-1417
Todos os dias: 11h - 23h

Av. Nhamundá, 539 - Praça 14 de 
Janeiro.
(92) 32341870
Segunda a domingo: 11h - 16h

Rua Emílio Moreira, 1677 - Praça 14
(92) 32343021
Segunda a sábado: 11:30h-15:30h/18h
-22:30h
Domingo: 11:30 - 15:30

Kilozito

self-service

Kilomania

Rua Ramos Ferreira, 390 – Centro.
(92) 36226017
Segunda a sábado: 11h -15h

Rua Ramos Ferreira,  1945 – Centro.
(92) 36226017
Segunda a sábado: 11h - 15h
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Mr. Pizzo

Palazzolo

Távola Redonda

Coliseu

Cantina Ghioto

Morada do Sol

pizza
Avenida Pedro Teixeira, 931 - Dom 
Pedro.
(92) 32381015
Segunda a sábado: 17h - 01h
Domingo: 17h - 00h (apenas a la carte)

Avenida Djalma Batista, 1375 – Cha-
pada.
(92) 96013001
Segunda a domingo: 12h - 00h 

Av André Araújo, 1603 – Aleixo. 
(92) 36114433
Terça a domingo: 17h30 - 23h

 Rua Pará, 438 – Vieiralves. 
(92) 32348888
Terça a domingo: 12h - 15h/ 17h - 23h

 Avenida Tancredo Neves, 31 - Parque 
Dez de Novembro. 
(92) 32368469
Segunda a quarta: 11h - 23h
Quinta a sábado: 11h - 00h

 Av. Efigênio Sales , 3050 – Aleixo.
(92) 36486666
Segunda a domingo: 18h - 00h

Pão de Mel Nossa Senhora de Fátima

Nego Bom Pit Stop

padarias e 
confeitarias

Av. Grande Otelo, n° 1920 – Parque 10 
de Novembro
(92) 33044152
Sábado a sábado: 6h - 22h
Domingo: 6h - 13h/ 16h-22h

Avenida Silves, 1147 – Raiz.
(92) 32374591
Sábado a sábado: 7h30 - 20h

Av. Leonardo Malcher, 1515 – Centro.
(92) 96056522 / 32311918
Sábado a sábado: 5h30 - 20h
Domingo: 6h - 11h30

Rua Monteiro Lobato, 13, Conjunto 
Petros, Aleixo.
(92) 3639-8222 
Segunda a sábado: 6h - 20h
Domingo: 6h - 12h

Picanha Mania

Tropeiro Capitão Picanha

Rei do Churrasco

Churrascarias Rua Ramos Ferreira, 1684 – Centro.
(92) 3234-8054
Segunda a sábado:11h-23h/ 18h-23h
Domingo: 11h-16h

Rua Recife, 230 – Flores.
Telefone:  (92) 3082-9695
Segunda a domingo:11h - 15h30/
19h - 23h30

 Rua 12, 435 – Parque 10.
(92) 3236-0025
Segunda a sábado: 11h30 - 23h 
Domingo: 11h30 - 16h

Av. Presidente Castelo Branco, 839 – 
Cachoerinha. 
Telefone – (92) 3303-1313
Todos os dias das 11h às 23h 
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Casa da Pamonha

Café da Priscila Café Lili & Vivi

Café da Nely

cafés regionais
Av. Grande Otelo, Chapéu de Palha do 
Parque Municipal do Mindu, Parque 10 
de Novembro.
Terça a domingo: 7h - 11h30

Travessa Jacira Reis, 650, São Jorge.
(92) 36712008
Sábado, domingo e feriado: 7h - 13h

 Praça do Carangueijo, s/n – Conjunto 
Eldorado.
Sábado, domingo e feriado: 5h30 - 12h

Rua Barroso, 375, Centro
(92) 32331028
Segunda a sábado: 7h - 20h

Rua Visconde de Sepetiba, 193 - Parque 
das Laranjeiras
(92) 33281407
Terça a domingo: 6h-12h

Av. Tarumã, 1456, Centro
(92) 99160-2652
Todos os dias: 6h -11h / 15h - 18h30

Rua Caurés, 128, Japiim II.
Domingos: 6h - 12h

 Rua Maués, 358, Cachoeirinha
Segunda a domingo: 5h - 11h30

Tapiri

Café do Gol Café da Esquina

Café Regional da Dora

Parque das Laranjeiras

Praça do Carangueijo Praça do Parque 10

praças de 
alimentação

Dom Pedro

Av. D. Pedro I - Dom Pedro

Segunda a domingo: 19h - 00h

 Av. Prof. Nilton Lins - Flores

Segunda a domingo:18h - 23h

145 - R. do Caranguejo, 121 - Parque 10

Segunda a domingo: 19h - 00h

 Av. Perimetral, Parque 10

Segunda a domingo: 18h - 00h

Glacial Vaca Lambeu

sorveteria Rua Major Gabriel, 2000 – Praça 14 de 
Janeiro.
(92) 32337871
Sábado a domingo: 10h - 23h30

Rua Jorge A. de Andrade, 01 – Eldo-
rado.
(92) 32363737
Sábado a sábado: 15h - 22h
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Shoppings

Amazonas Shopping

Ponta Negra Shopping Sumaúma Park Shopping

Manauara Shopping

Av. Mário Ypiranga, 1300 – Adrianó-
polis.
(92) 4003-7760
Segunda a sábado: 10h - 22h
Domingos e feriados: 14h - 22h

Av. Djalma Batista, 482 – Parque 10 de 
Novembro.
(92) 3215-2070
Segunda a sábado: 10h - 22h
Domingos e feriados: 14h - 22h

Av. Coronel Teixeira, 5705 - Ponta 
Negra. 
(92) 36677225
Segunda a sábado: 10h - 22h
Domingos e feriados: 14h - 22h

Av. Noel Nutels, 1762 - Cidade Nova
(92) 2126-9400
Segunda a sábado: 10h - 22h
Domingos e feriados: 14h - 22h

Supermercados

Mercado Adolpho Lisboa

Feira do Volante Prefeito 1

Feira do Coroado

PRINCIPAIS FEIRAS Rua dos Barés, 46 – Centro.
Todos os dias: 8h - 17h

• Terça-feira: Rua Coronel Salgado, 
Aparecida.
• Quarta-feira: Rua Barcelos, Centro – 
próximo ao terminal T1

 Alameda Cosme Ferreira, Aleixo
Todos os dias: 5h - 16h

• Quinta-feira: Rua Aripuanã – Praça 14.
• Sexta-feira: Rua Belém – Nossa Se-
nhora das Graças.
• Sábado: Rua J Carlos Antony – Ca-
choerinha.
Horário: das 6h às 19h

Boteco Spettos Bar do Armando

petiscos Rua Japurá, 390 – Centro
(92) 3622-3364
Sábado, domingo e feriados: a partir 
de 16h

Rua 10 de Julho, 593 - Centro
(92) 3232-1195
Segunda a domingo: 16h - 1h

1) Hipermercados:
• Av. Djalma Batista, 2100, Plaza 
Shopping
• Av. Jornalista Humberto Calderaro 
Filho, 1.128 – Adrianópolis

 • Av. Djalma Batista 276, - Flores.
• Av. Jornalista Humberto Calderaro  
Filho, 203 – Adrianópolis.
• Av. Pedro Teixeira, 52 – Dom Pedro.

• Rua Saldanha Marinho, 516 – Centro.
• Av. Djalma Batista, 482 – Parque 10 
de Novembro – Amazonas Shopping.
Segunda: 7h - 22h
Terça a sábado: 7h - 00h
Domingo: 7h - 22h
*O último segue o horário do shopping

2) Supermercados
• Av. Leopoldo Peres, 570 – Educandos  
• Av. Rodrigo Otávio, 3810 - Japiim
• Avenida Carvalho Leal, 1017 – Cacho-
eirinha
1) Segunda a domingo: 7h - 00h.
2) Segunda a domingo: 7h - 22h.

Rede DB

Rede Carrefour
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MG Vieira

Empórios

links para 
consulta

Pare e Leve

Rua Rocha dos Santos, 95 – Centro.
Segunda a sábado: 8h -18h
Domingo: 8h - 12h

Rua Rocha dos Santos, 59 – Centro.
Segunda a sexta: 8h - 18h

Acessar a rede completa de saúde

http://www.saude.am.gov.br/# 

Guia de turismo

http://guiatur.manaus.am.gov.br/

Secretaria de Cultura

http://www.cultura.am.gov.br/

Prefeitura de Manaus

http://www.manaus.am.gov.br/

http://www.telelistas.net/am/manaus

Lista Telefônica

Roma

Rede Attack Friller Cachoeirinha

Fuji

Rua Teresina, 351 – Adrianópolis.
Segunda a domingo: 7h - 22h

• Alameda Cosme Ferreira, 3700 - Coro-
ado III. 
• Av. Max Teixeira, nº 1878 - Cidade Nova.
Segunda a sábado: 8h - 21h
Domingo: 8h - 12h 

Av. Maués, 871, esquina com Av. Tefé – 
Cachoeirinha.
Segunda a sexta: 8h - 18h

Av. Joaquim Nabuco, 2167 – Centro.
Segunda a sábado: 8h - 20h
Domingo: 8h - 13h

P
A
R
T
E
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Foto: Juscelino

S e j a  B e m - V i n d o  à

U f a m
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Bem-vindo à Ufam

Sobre a Ufam
A Universidade Federal do  Amazonas 

(Ufam) está instalada na Região  Norte do 
Brasil,  precisamente na cidade de Manaus/
Amazonas,  local que  abriga inúmeras 
 riquezas  naturais e um povo acolhedor. 
 Instituição  pública de  ensino superior, 
a Ufam ao longo dos seus mais de 100 
anos, tem  contribuído para a  formação de 
 cidadãos e  desenvolvimento da  Amazônia. 

Organizada por 6 campi, dos quais 5 
estão distribuídos  estrategicamente nas 
calhas dos rios Solimões, Madeira, Negro 
e Amazonas. O campus  principal (6,7 mi-
lhões de metros quadrados) está situado 
na cidade de  Manaus,  capital do estado 
do  Amazonas e é  considerado o  terceiro 
maior  fragmento florestal em área  urbana 
do mundo e o primeiro do País.

alunos no centro de convivência

vista aérea do campus de manaus

Foto: Juscelino Simões

Foto: Juscelino Simões

dados gerais

• Razão Social: Fundação Universidade do  Amazonas
• Natureza Jurídica: Fundação Federal
• Vinculação Ministerial: Poder Executivo Ministério da 
 Educação
• Endereço: Av. Rodrigo Otávio, nº 6200 –  Campus 
 Universitário Senador Arthur Virgílio Filho -  Coroado I - Cep 
69.077-000 
• Endereço eletrônico: portal.ufam.edu.br
• Ato de Criação: Lei nº 4.069-A, de 12 de junho de 1962, do 
Decreto 53.699, de 13 de março de 1964.
• Horário de funcionamento: Diurno e noturno
• Entidade Mantenedora:  Fundação Universidade do 
 Amazonas
• Regimento: Resolução  CONSUNI Nº 003/2003 de 25/03/2003 
publicada no Diário Oficial do Estado em 28 de abril de 2003.

entrada do campus universitáriio

laboratórios

Foto: Juscelino Simões

Foto: Juscelino Simões

Produzir e difundir saberes, com 
excelência acadêmica, nas diver-
sas áreas do conhecimento, por 
meio do ensino, da pesquisa e 
da extensão, contribuindo para 
a formação de cidadãos e para o 
desenvolvimento da Amazônia.

missão
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Sua história

A história da Ufam tem início com a criação da Escola Uni-
versitária Livre de Manaus, fundada em 17 de janeiro de 1909 e 
 formada pelas Faculdades de  Ciências e Letras, Ciências Jurídicas 
e  Sociais, Medicina, Farmácia,  Odontologia e Curso de Parteiras.

Em 22 de outubro de 1913 ela passou a se chamar 
 Universidade de  Manaus,  permanecendo desta forma até 
1926. Com o declínio do ciclo econômico da borracha, a  cidade 
esvaziou-se e a  população experimentou um longo  período 
de incertezas e necessidades. Assim, em 1926 a Universidade 
encerrou suas atividades, dela restando algumas unidades 
 isoladas. Apenas o curso de  Direito permaneceu, passando em 
1949 a ser mantido pelo Governo Federal.

Em 12 de junho de 1962 foi criada a Fundação  Universidade 
do  Amazonas, através da Lei Federal nº 4069-A, de  autoria do 
 Senador Arthur Virgílio  Filho. Porém, sua instalação se deu 
 somente em 17 de janeiro de 1965, em  homenagem à antiga 
 Escola  Universitária Livre de  Manaus.

Em 20 de junho de 2002, a Lei n. 10.468, deu nova  denominação 
a UA, que passou a se chamar Universidade  Federal do Amazo-
nas, tendo a partir deste momento a sigla “Ufam”. O objetivo da 
instituição é ministrar o ensino superior em nível de graduação 
e pós-graduação; desenvolver a pesquisa em todos os ramos do 
saber e promover programas e atividades de extensão.

Com uma área de 6,7 milhões de me-
tros quadrados, o Campus Universitário, 
localizado na cidade de Manaus, capital do 
Amazonas, é considerado o terceiro maior 
fragmento verde em área urbana do mun-
do e o primeiro do Brasil. Na floresta do 
Campus são encontradas várias espécies 
de animais (preguiças, pacas, macacos de 
várias espécies, além do sauim-de-coleira 
(espécie em extinção que vive exclusiva-
mente na região de Manaus). Vários tipos 
de flores exóticas compõem o cenário flo-
restal. O ipê roxo e amarelo, por exemplo, 
quando florescem alegram os olhos dos 
contempladores da natureza.  

Floresta do Campus

flora da ufamantiga faculdade de direito

Foto: Ascom Ufam

alunos na década de 90

Foto: Ascom Ufam Foto: Kid Rogers
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estrutura acadêmica

Ciências Exatas

• 15 Unidades  Acadêmicas no Campus da 
Capital  Manaus
• 5 Unidades Acadêmicas no  Interior do 
Amazonas 

Mais de trezentos laboratórios 
voltados ao ensino e à pesquisa.

• Ensino
116 cursos de graduação

• Corpo discente
Cerca de 30 mil alunos 
matriculados

• Centro de Ciências do Ambiente
• Centro de Apoio Multidisciplinar
• Centro de P&D  em Tecnologia Eletrônica e  
Informação
• Centro de Desenvolvimento Energético 
 Amazônico
• Biblioteca Central
• Biotério Central
• Centro de Apoio Multidisciplinar
• Centro de Artes
• Centro de Ciências do Ambiente 
• Centro de Desenvolvimento Empresarial e 
Tecnológico
• Centro de Educação a Distância
• Fazenda Experimental
• Hospital Universitário Getúlio Vargas
• Museu Amazônico

Ciências Agrárias

Ciências Biológicas

Ciências Humanas

Benjamin Constant Manaus

Itacoatiara

Parintins

Coari 

Humaitá

Centros de Apoio à Pesquisa e ao Ensino

áreas de ensino unidades no interior 

Unidades

Foto: Juscelino Simões
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Chegando ao Campus Universitário

Para chegar ao Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho, as opções são:

Para as Unidades localizadas no centro da cidade, suas opções são:

Setor Sul

Integração

002

125, 616 e 325Setor Sul e Norte

Ônibus que faz o translado da 
 comunidade acadêmica entre os 
 setores norte e sul, e até a rotatória 
do Coroado. Totalmente gratuito.

Faculdade de 
Odontologia

Faculdade de 
Medicina

Escola de 
Enfermagem

Rua Afonso Pena, 1053 -    
Praça 14 de Janeiro

Av. Ayrão , 1539, Praça 14.

Rua Terezina, 495 - Adrianópolis

008, 009, 013, 014, 100, 115, 116,125, 
350, 439, 442, 541, 542, 609, 623, 676 

008, 009, 013, 014, 100, 115, 116,125, 
350, 439, 442, 541, 542, 609, 623, 676 

115, 125, 541, 606, 609, 623

ônibus integração

escola de enfermagem ônibus 125

Foto: Juscelino Simões

Foto: Juscelino SimõesFoto: Juscelino Simões

37

Nós somos a arii

A Assessoria de Relações Internacionais e Interinstitucionais  - ARII é responsável por 
assessorar a Universidade quanto a formalização de acordos  de cooperação com insti-
tuições no Brasil e no exterior, bem como coordenar as atividades de mobilidade in e out. 

Ao chegar a Ufam (alunos estrangeiros ou nacionais) devem se dirigir à ARII a fim de 
preencher cadastro e receber orientações. 

• Passaporte;
• Visto de estudante;
• Seguro Saúde Internacional;
• Carta de Aceitação da Ufam;
• Carta de Apresentação de 
   sua universidade.

Na ARII, apresente os seguintes 
documentos:Localização ARII

Centro Administrativo da Reitoria, 
setor norte do Campus  Universitário, 
primeiro andar.
arii@ufam.edu.br / arii.ufam@gmail.
com
(92) 3305-1753.

vISTO DE eSTUDANTE

Autenticação de cópia do passaporte

2º CARTÓRIO
DE NOTAS

Para ingresso na Ufam como aluno estrangeiro você deve 
obter junto à Embaixada do Brasil ou no Consulado  Brasileiro 
de seu país, visto válido para sua permanência no Brasil 
 durante todo o período de estudos. 

Solicite seu visto com antecedência, a fim de programar e 
organizar melhor sua transferência temporária para um novo 
lugar. 

Lembre-se, sua matrícula será regularizada mediante a 
apresentação do visto correto. O visto de turista não será 
 aceito e inexiste a possibilidade de mudar o tipo de visto uma 
vez que você já se encontre no Brasil.

A Polícia Federal exige que todas as folhas que forem 
 copiadas do passaporte sejam autenticadas. 

A autenticação é um selo com a assinatura da pessoa 
 responsável pelo cartório. Em Manaus, procure pelo endereço 
abaixo.

Rua Joaquim 
Sarmento, 355 – 
Centro.
(92) 36223364
Segunda a sexta 
-  das 9h às 15h 

Assessoria de Relações
Internacionais e

Interinstitucionais

visto de estudante
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Ingresso na Ufam

Para ingressar na Ufam é necessário solicitar junto à Pró-Reitoria de Ensino de Graduação - Proeg matrícula nas disciplinas 
autorizadas pelo coordenador. Dessa forma, é necessário apresentar uma foto 3x4, cópia do passaporte, CPF e preencher For-
mulário de Cadastro de Estudante. 

No Brasil é comum a solicitação desse tipo de fotografia para 
composição de documentos de identificação.  Fornecemos 
 alguns endereços ao lado:

De posse do seu CPF você poderá abrir conta bancária 
em qualquer agência bancária. No setor norte do Campus 
 Universitário está instalada agência do Banco do Brasil (BB).

Para abrir conta bancária nesta agência apresente os 
 seguintes documentos:

A Assessoria de Relações Internacionais e Interinstitucio-
nais – ARII oferece, por meio do Núcleo de Línguas da Ufam 
(Nucli), curso de Português para Estrangeiro que ingressam 
na Universidade via intercâmbio ou mobilidade.   Podem se 
matricular, gratuitamente, alunos de graduação e pós-gra-
duação mediante preenchimento de formulário.

As aulas são ministradas no turno da manhã por  professores 
do Nucli.

• Foto Nascimento: Av. Sete de Setembro, 1194, Centro da 
Cidade. Lojas nos shoppins Amazonas, Studio 5, Manauara e 
Millenium.
• Foto Centro: Rua Henrique Martins, 10, Centro.
• Foto Brasil: Avenida Rodrigo Otávio, s/n – em frente a feira 
do Japiim.      

• Carteira de Identidade de Estrangeiro Temporário (CIET);
• Cadastro de Pessoa Física – CPF;
• Comprovante de residência, e Declaração de vínculo com a       
Ufam (expedida pela ARII). 

Conta bancária

Foto 3x4

A Ufam é uma universidade pública e gratuita, porém  despesas 
com passagens, alimentação, hospedagem, transportes, dentre 
outras, como materiais de estudos, são de responsabilidade do 
aluno. A ARII estima um orçamento mensal de R$ 1.000,00

A Ufam disponibiliza moradia apenas para os alunos que com-
provem situação de vulnerabilidade (baixa renda). A seleção é 
anual e ocorre em data específica. Assim, aconselhamos que 
você opte por aluguel próximo ao Campus Universitário.

Após retirada do seu CPF, reúna os seguintes documentos:
• Cópia do passaporte;
• Cópia do CPF e 
• Foto 3x4. 
Apresente-se à ARII para preenchimento de cadastro e solici-
tação de matrícula à Pró-Reitoria de Ensino de Graduação

Custos Hospedagem

Curso de Português Matrícula na Ufam

Cadastro de Estudante na Ufam

horário das 7 às 13h e das 13 às 19h; 
• Na recepção procure um guichê para retirada de senha;

        Linhas de ônibus 216, 211 e 126.
        Contato telefônico (92) 3657-0367.
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A partir de sua entrada em território brasileiro você terá trinta dias para registrar-se na Polícia Federal a fim de receber a 
 Carteira de Identidade de Estrangeiro Temporário (CIET), este documento legalizará sua permanência temporária no Brasil.

Além de poder se matricular na Ufam, o CPF permitirá que 
você abra conta bancária, facilitando a resolução de situações 
relacionadas à sua vida financeira. Para obter seu CPF, siga os 
passos abaixo:
• Acesse o site da Polícia Federal para agendar sua visita; 
• Na data agendada dirija-se à sede da Polícia Federal localiza-
da na Avenida Domingos Jorge Velho, nº 40, bairro D. Pedro II, 
no horário das 8h às 15h para receber seu Protocolo de Iden-
tificação; 
• De posse desse documento dirija-se à Receita Federal, loca-
lizada na Avenida São Jorge, nº 2878, bairro de São Jorge, no 

Registro na Polícia Federal (PF)

Cadastro de Pessoa física - cpf

• Passaporte (cópias de todas as folhas utilizadas do 
 passaporte, inclusive o pedido original do visto); 
• Duas fotos 3x4 recentes, em cores, com fundo 
 branco; 
• Cópia do documento recebido ao chegar ao país 
(Cartão de entrada/saída); 
• Recibos das taxas pagas; 
• Formulário da Polícia Federal preenchido online e 
 impresso (Passo 1); 
• Visto consular obtido e formulário original do pedido de 
visto;

documentos necessários para registro 

No site www.dpf.gov.br, entre no menu Estrangeiro > 
 Requerer Registro / Renovação e Anistia. Siga os seguintes 
passos no site da PF:
 
• Passo 1: Preencher o formulário de pedido de registro, 
emissão de carteiras de identidade para  estrangeiros (1ª 
e 2 ª via); 
Clique no link “Gerar GRU” e forneça os  dados pessoais re-
queridos e seu endereço em Manaus. O  campo “Unidade 
arrecadadora” deve ser preenchido com  “Superintendência 
Regional no Estado do Amazonas”. 
Os “Códigos da Receita”, são 140082 (registro de  Estrangeiro 
- R$ 110,00) e 140120 (Carteira de Estrangeiro 1 ª via - R$ 
204,00). Ambas as faturas podem ser pagas em  qualquer 
agência do Banco do Brasil. Na ocupação  principal, 
 escolher “Estudante”; 

• Passo 2: Agende uma visita à Polícia Federal. 

Observação: Caso não haja data disponível no prazo de 30 
dias,  reserve uma data qualquer para imprimir a folha de 
 marcação e vá até a Polícia Federal o mais rápido possível. 

Como registrar-se

endereço da polícia federal

Avenida Domingos Jorge Velho, nº 40, bairro D. Pe-
dro II 
(92) 3655-1515 e 3655-1517
http://www.dpf.gov.br/  
8h às 15h.

Foto: Ana Graziela Maia/Amazonas FM
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comunidade acadêmica

Durante um tempo você será parte de uma comunidade de mais de quarenta mil pessoas (alunos, professores e  técnicos), ou 
seja, além da vida acadêmica você terá oportunidades de enriquecer sua rede  interpessoal e intercultural. Vivencie!

Seu número de matrícula será seu passaporte para sua vida 
acadêmica na Ufam.  Com ele você poderá se cadastrar para 
uso da meia passagem, utilizar o Restaurante Universitário, 
emprestar livros na biblioteca, dentre outros.

Procure a Pró-Reitoria Gestão de Pessoas –  Progesp, no 
Centro Administrativo da Reitoria para solicitar sua carteira de 
Estudante da Ufam. Este documento lhe dará direito a pagar 
meia-entrada em cinemas, espetáculos  artísticos-culturais e 
comprar tickets do Restaurante Universitário - RU.

No início de cada semestre o estudante deverá  retirar no 
portal do aluno seu Comprovante de  Matrícula. Este docu-
mento é muito importante para comprovar seu vínculo com a 
Ufam e permite a renovação do cadastro na biblioteca. 

Com a finalidade de atender de forma mais justa as 
 solicitações de matrícula em disciplinas, o sistema  realiza 
 diversas verificações, como por exemplo, se o aluno é 
 periodizado ou finalista, se requer pela primeira ou segunda 
vez a disciplina, e assim por diante. 

Número de Matrícula

Carteira de Estudante da Ufam

Confirmação de Matrícula Critérios de processamento das solicitações

• Matrícula Institucional – Este é o momento em que o aluno 
vincula-se à Ufam recebendo seu número de matrícula.

• Matrícula em Disciplinas – Por meio da matrícula em 
 disciplinas você oficializa sua freqüência ao seu curso. 
 Es te sistema de matrícula é informatizado e se faz de dois 
 modos:

• Matrícula Automática – Somente para calouros.

• Solicitação de Matricula em disciplinas – É feita por meio 
do Portal do Aluno, com as opções de 1ª, 2ª e 3ª solicitação.  

Tipos de Matrícula

carteirinha de estudante

Para ter acesso ao acervo do Sistema de Bibliotecas 
você deve procurar a biblioteca de sua unidade,  apresentar 
 confirmação de matrícula, foto 3x4 e preencher  cadastro. 
 Lembre-se, a cada início de semestre apresente sua 
 confirmação de matrícula para renovar seu cadastro. Boa 
 leitura!

Uma vez matriculado você terá acesso ao café,  almoço e 
jantar servidos pelo Restaurante Universitário – RU,  localizados 
nos setores norte e sul, Faculdade de Medicina e Escola de 
Enfermagem. Para comprar os tickets, que são vendidos 
 semanalmente, basta dirigir-se aos servidores posicionados 
na entrada do Restaurante.

Café: R$ 0,30
Almoço: R$ 1,20
Janta: R$ 1,20

Como estudante você terá direito à meia passagem nos 
transportes públicos. Para retirar sua carteira, a ARII expedirá 
declaração de que você foi aceito como aluno da Ufam, depois 
vá até o posto do Sindicato das Empresas de Transporte de 
Passageiros de Manaus – Sinetram para solicitar seu cartão do 
Sistema de Bilhetagem Eletrônica e adquirir créditos da meia 
passagem.

Biblioteca

REstaurante universitário - ru

Meia passagem

biblioteca

restaurante universitário - ru

carteirinha de ônibus

bloco da feff

Foto: Juscelino Simões

Foto: Juscelino Simões

Foto: Juscelino Simões
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Todo curso tem uma coordenação. O coordenador do curso 
é responsável por gerenciar matrículas em disciplinas, ofertar 
vagas, julgar os processos de aproveitamento, aprovar a oferta 
de disciplinas, dentre outras atribuições.

Cabe ao departamento acadêmico planejar, coordenar 
e executar o ensino das disciplinas ministradas pelo curso. 
É o primeiro local que você deverá se reportar ao necessitar 
 resolver algum problema.

A Ufam adota o sistema de crédito correspondente a 15 
 horas/aula teórica ou 30 horas de atividade prática. Todo 
 currículo prevê um número máximo e mínimo de créditos a 
serem cursados a cada semestre.   

Coordenação de Cursos Departamento Acadêmico

Sistema de Crédito

A Proeg é a Pró-Reitoria responsável por gerir a vida 
 acadêmica dos alunos. Assim, para auxiliá-lo a ARII sempre 
trabalhará em parceria com essa Pró-Reitoria.

A Proeg funciona no setor norte do Campus  Universitário, 
Centro Administrativo da Reitoria. Conheça mais no link: 
http://www.proeg.ufam.edu.br/

Pró-reitoria de Ensino de Graduação (Proeg) 

hospital universitário - hugv plantaÇão na ufam

alunos no ichl

Foto: Juscelino Simões

Foto: Juscelino SimõesFoto: Arquivo ARII Foto: Arquivo ARII
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Para ser aprovado o aluno deve obter média final igual ou 
superior a cinco. A média final é o resultado entre a média 
 obtida nas atividades escolares, com peso dois e a nota da 
prova final, com peso um.

O calendário acadêmico é definido a cada semestre e é 
aprovado pelo Conselho de Ensino e Pesquisa - Consepe, nele 
são fixados os prazos para efetivação de todas as atividades 
acadêmicas. Acompanhe no portal da Ufam.

É o aproveitamento de disciplinas cursadas em Instituições 
de Ensino Superior – IES ou cursadas na Ufam sob outra sigla. 
O aproveitamento é solicitado na coordenação do curso.

Para colar grau você deve solicitar, no penúltimo período, 
junto à coordenação do curso, sua contagem de crédito. Fique 
atento ao calendário acadêmico.

Aprovação em disciplinas Calendário Acadêmico – Fique atento!

Aproveitamento de Estudos 

Contagem de créditosAno letivo

Frequência

A Ufam disponibiliza acesso wi-fi em 
todo setor norte e sul.

Trancamento Total  –  É o ato formal de não se matricular em 
nenhuma disciplina por até dois semestres letivos.

Trancamento de Disciplinas – Solicitação à Proeg para 
 trancamento de uma ou mais disciplinas nas quais esteja 
 matriculado. 

É constituído de dois períodos regulares de aula. O ano 
 letivo é de no mínimo 200 dias de atividades acadêmicas. 

A freqüência mínima é de 75% das atividades programadas 
para cada disciplina. 

Tipos de Trancamento 

centro de ciências do ambiente

Foto: Juscelino Simões
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participe!

Por meio desse programa você poderá obter experiência 
de trabalho dentro da sua área de estudo. Aos alunos que se 
engajam no programa é oferecido uma bolsa.  Procure a Pró
-reitoria de Gestão de Pessoas – Progesp, setor norte do Cam-
pus, Centro Administrativo da Reitoria, térreo.

Tem por objetivo iniciar discentes dos cursos de gradua-
ção nas diversas tarefas que compõem a docência em nível 
superior. Engaje-se!

Programa Bolsa Trabalho

Programa de Monitoria

Programa Especial de Treinamento - PET 

Bolsa de Extensão 

 Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – Pibic 

O programa busca propiciar aos alunos, sob a orientação 
de um professor tutor, condições para a realização de ativi-
dades extracurriculares, que complementem a sua formação 
acadêmica. A seleção para o PET ocorre anualmente. Infor-
me-se junto à coordenação do seu curso. 

A Pró-Reitoria de Extensão (Proext) oferece bolsa para to-
dos projetos de extensão. Informe-se na Proext, setor norte 
do Campus Universitário, Centro Administrativo da Reitoria, 
2º andar.

É uma das principais portas de acesso à pesquisa. Elabore 
um projeto, procure um professor que o oriente e, no  prazo 
estabelecido para inscrição, apresente-o à pró-reitoria de 
Pesquisa e Pós-Graduação – Propesp. Se aprovado você rece-
berá, durante um ano, uma bolsa para custear sua pesquisa. 
Informações na Propesp, setor norte, centro administrativo 
da reitoria, 2º andar.

laboratório de arqueologia laboratório de farmácia

Foto: Juscelino SimõesFoto: Juscelino Simões
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Por meio do Caua a Ufam oferece cursos de artes, apre-
sentações culturais, exposições e outras atividades ligadas ao 
tema. O Caua fica na rua Mosenhor Coutinho, 724, Centro. 

Integrado ao Caua, o Clube do DVD visa à educação por 
meio do cinema. Disponibiliza um grande acervo, com títulos 
raros, sempre com forte cunho educacional e cultural,  seu en-
dereço é na rua Mosenhor Coutinho, 724, Centro.

Centro de Artes da Ufam - Caua 

Clube do DVD 

Museu Amazônico - MA 

Cine E Vídeo Tarumã 

O Museu da Ufam busca resgatar e constituir acervos e 
informações sobre a região amazônica. Para isso ele abriga 
os setores de Museologia, Documental, Biblioteca, e outras 
divisões. O MA fica na rua Ramos Ferreira, nº 1036 – centro.

Esse é um projeto do departamento de Comunicação 
Social, que  tem como objetivo exibir, gratuitamente, filmes 
nacionais e estrangeiros, no horário das 12h30 às 14h,  às se-
gundas, quartas e sextas-feiras, no auditório Rio Negro, do 
Instituto de Ciências Humanas e Letras – ICHL, setor norte do 
Campus Universitário.

Cultura e arte  na Ufam

museu amazônico - ma

cine e vídeo tarumã

centro de artes da ufam - caua

Foto: Arquivo ARII

Foto: Juscelino SimõesFoto: Arquivo ARII
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Eventos no Campus

Ao longo de todo o ano são promovidos, por diversos setores da Universidade e comunidade discente, inúmeros eventos de 
cunho acadêmico, científico, cultural e social. Abaixo destacamos alguns eventos.

Evento com danças e comidas típicas das festas juninas. 
 Realização Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (Progesp) e Cen-
tros Acadêmicos.

Todos os anos a Pró-Reitoria de Pesquisa e  Pós-Graduação 
realiza o evento para a apresentação dos trabalhos de 
 pesquisas realizado pelos alunos vinculados ao Programa de 
Iniciação Científica – Pibic.

Promovido pelos respectivos cursos, o evento ocorre de 
acordo com programa organizado pelos promotores.

Esses são alguns eventos principais, mas ao 
longo de todo o ano a Ufam promove eventos 
de caráter científico, cultural e acadêmico!

Reúne todos os cursos da Ufam em competições  esportivas. 
O evento ocorre no segundo semestre na Faculdade de 
 Educação Física e Fisioterapia, setor sul do Campus.

É um evento promovido pela Reitoria em parceria com 
todas as Pró-Reitorias. O objetivo é apresentar um pouco da 
Universidade aos novos alunos. Os calouros também são re-
cepcionados pelas coordenações dos seus respectivos cursos.

Festival Folclórico da Ufam 

Congresso de Iniciação Científica 

Sextas Culturais 

Jogos Universitários - JUUFAM

Recepção aos Calouros 

oficinas de artes

semana de design

recepção aos calouros

jogos universitários - juufam

Foto: Juscelino Simões

Foto: Juscelino Simões

Foto: Juscelino Simões

Foto:  Arquivo ARII
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Ufam em siglas

• Adua – Associação dos Docentes da Universidade do 
Amazonas
• AI – Auditoria Interna
• AAL – Ambulatório Araújo Lima 
• Ascom – Assessoria de Comunicação
• Assua – Associação dos Servidores da Universidade do 
Amazonas
• ARII – Assessoria de Relações Internacionais e Interins-
titucionais
• BC – Biblioteca Central
• Cais – Centro Integral de Atenção à Saúde
• CCA – Centro de Ciências do Ambiente
• CAUA – Centro de Artes
• CAM – Centro de Apoio Multidisciplinar
• CDTECH – Centro de Desenvolvimento Empresarial e 
Tecnológico
• CDEAM – Centro de Desenvolvimento Energético do 
Amazonas 
• CED – Centro de Educação a Distância
• CETELI – Centro de  P&D em Tecnologia Eletrônica e 
Informação 
• CEU – Casa do Estudante Universitário
• CEL – Centro de Estudos de Línguas 
• CPPAD – Comissão Permanente de Procedimentos 
Administrativos
• CTIC – Centro de Tecnologia da Informação e Comuni-
cação
• Comvest – Comissão Permanente de Concursos
• Consad – Conselho de Administração
• Consepe – Conselho de Ensino e Pesquisa
• Consuni – Conselho Universitário
• DAS – Departamento de Apoio ao Servidor
• DAEST – Departamento de Apoio ao Estudante
• DCE – Diretório Central dos Estudantes
• Depes – Departamento de Pessoal
• Defin – Departamento de Finanças
• Demat  – Departamento de Material
• Direx – Diretoria Executiva
• DDP – Departamento de Desenvolvimento de Pessoas
• DP - Departamento de Pesquisa
• EDUA – Editora da Universidade
• EE - Escola de Enfermagem 
• FACED – Faculdade de Educação 
• FES – Faculdade de Estudos Sociais
• FM – Faculdade de Medicina
• FAO – Faculdade de Odontologia 
• FAPSI – Faculdade de Psicologia 
• FT – Faculdade de Tecnologia
• FCA – Faculdade de Ciências Agrárias
• FCF – Faculdade de Ciências Farmacêuticas 

• FD – Faculdade de Direito
• FEFF – Faculdade de Educação Física e Fisioterapia
• FUA – Fundação Universidade do Amazonas
• ICB – Instituto de Ciências Biológicas
• ICE – Instituto de Ciências Exatas
• ICHL – Instituto de Ciências Humanas e Letras 
• ICOMP – Instituto de Ciência da Computação
• HUFM – Hospital  universitário Francisca Mendes 
• HUGV – Hospital Universitário Getúlio Vargas
• Lua – Livraria de Universidade do Amazonas
• MA – Museu Amazônico
• PCU – Prefeitura do Campus Universitário
• Pet – Programa Especial de Treinamento
• PF – Procuradoria Federal
• Pibic - Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 
Científica
• Proadm – Pró-reitoria de Administração e Finanças
• Progesp – Pró-reitoria de Gestão de Pessoas
• Proeg – Pró-reitoria de Ensino de Graduação
• Proext – Pró-reitoria de Extensão
• Propesp – Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
• Proplan -  Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvi-
mento Institucional
• Protec – Pró-Reitoria de Inovação Tecnológica
• RU – Restaurante Universitário
• SGC – Secretaria Geral dos Conselhos Superiores
• SIC – Serviço de Informação ao Cidadão
• Sintesam – Sindicato dos Trabalhadores do Ensino 
Superior do Estado  do Amazonas
• SIASS – Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do 
Servidor
• Uni-Sol – Fundação de Apoio Institucional Rio Soli-
mões

reitoria da ufam

Foto: Juscelino Simões
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Organize

Voltar pra casa é maravilhoso. Nossa mala volta cheia de saudosismo, conhecimento, experiências, lembranças e tudo mais 
que couber. Mas seguir de volta exige alguns cuidados,  então, anote aí:

Se possível leve seu histórico com notas e disciplinas cursadas na Ufam. 

Não esqueça de anotar todos os contatos necessários, principalmente do 
seu tutor na Ufam;

Encerre sua conta bancária;

Cancele contas de internet, telefone, TV a cabo, energia, água, dentre 
outras.

Quite todos os seus débitos;

Devolva à Biblioteca os livros emprestados.

antes de retornar

Foto: Freepik
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Mapas importantes

Nesta terceira parte do Guia disponibilizamos mapas com serviços de saúde, bancários, refeições, dentre outros, localizados 
próximos ao Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho. 

HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE NAS PROXIMIDADES DA UFAM

DROGARIAS NAS PROXIMIDADES DA UFAM
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POUSADAS NAS PROXIMIDADES DA UFAM

HOTÉIS NAS PROXIMIDADES DA UFAM

MERCADOS NAS PROXIMIDADES DA UFAM
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links úteis

Ônibus

Turismo

http://www.onibusmanaus.com.br/

http://guiatur.manaus.am.gov.br/

Sinetran

Cultura

http://estudantes.manaus.am.gov.br/index.php

http://www.cultura.am.gov.br/

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - Crea

Polícia Federal

Ministério de Relações Exteriores - MRE

http://www.crea-am.org.br/src/site/

http://www.pf.gov.br/

http://www.itamaraty.gov.br/index.php?lang=pt-BR

Portal Ufam

Receita Federal

Ministério da Saúde

http://ecampus.ufam.edu.br/ecampus/

http://www.receita.fazenda.gov.br/

http://portalsaude.saude.gov.br | http://www.saude.am.gov.br/

http://arii.ufam.edu.br/

http://proeg.ufam.edu.br/

http://farmabem.com.br/  | http://drogariasantoremedio.com.br/

Site ARII

Site Proeg

Drogarias 24 horas






