Capa
Meu País Ufam

INFORMAÇÕES
AO TITULAR
Seja bem-vindo à Nossa Ufam: lugar centenário,
repleto de paisagens diferentes e encantadoras,
muitos ambientes para conhecer e visitar. Este é
o seu próximo destino, cheio de oportunidades e
experiências que esperam por você!
Aqui começa sua jornada em busca de
conhecimento, profissionalização, descobertas e
encontros marcantes, que você vai lembrar pra
sempre. Além do ensino acadêmico, a Ufam vai
proporcionar novos olhares, novos amigos e uma
incrível diversidade de vivências, opiniões, escolhas.
Esteja preparado para fortes emoções, explorar
caminhos plurais e, sobretudo, viver intensamente
esta viagem que se chama graduação. Ela só está
começando, mas, com toda a certeza, será uma das
mais inesquecíveis da sua vida!
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DESTINOS
RECOMENDADOS
Proeg Seu primeiro contato com a Ufam depois da aprovação. É na Proeg

Pró-Reitoria
de Ensino de
Graduação

que você trata de assuntos como matrícula, estágio, trancamento de
disciplinas e de curso, transferência e diploma.
Telefone: 3305-1181 ramais 1482/1791. www.proeg.ufam.edu.br

Propesp A Propesp é responsável pela pós-graduação e pelos projetos de pesquiPró-Reitoria
de Pesquisa e
Pós-Graduação

sa dos estudantes da graduação. Fique atento aos editais e saiba como
participar de projetos na sua área de conhecimento.

Telefone: 3305-1181 ramal 1496. www.propesp.ufam.edu.br

Proext É responsável pelos programas e projetos de extensão, atividades que

Pró-Reitoria de
Extensão

colocam os serviços desenvolvidos na Ufam à disposição da comunidade externa, como o Centro de Ensino de Línguas (CEL) e o Programa de Atividades Motoras para Deficientes (Proamde), entre outros.
Os discentes podem participar das ações como bolsistas ou voluntários e a seleção é realizada por editais.
Telefone: 3305-1181 ramal 1497. www.proexti.ufam.edu.br

Progesp Aqui são gerenciadas as políticas e as ações voltadas a alunos, doPró-Reitoria
de Gestão de
Pessoas

centes e técnico-administrativos. O Departamento de Assistência
Estudantil (Daest) responde por assuntos como Restaurante Universitário (RU), Auxílios Acadêmico e Estudantil, Carteirinha de Estudante, eventos e outros projetos para graduandos.
Telefone: 3305-1795. www.progesp.wixsite.com/progesp

Protec Tem a tarefa de promover, apoiar e acompanhar as ações relativas à

Pró-Reitoria
de Inovação
Tecnológica

inovação tecnológica. Essa Pró-Reitoria também gerencia as pesquisas que envolvem o uso das tecnologias sociais.
Telefone: 3305-1181 ramal 1758. www.protec.ufam.edu.br

Proadm É onde Ufam gerencia o funcionamento administrativo, os recursos finan-

Pró-Reitoria de
Administração e
Finanças

ceiros e os assuntos relacionados a patrimônio e pessoal.
Telefone: 3305-1181 ramal 1483. www.proadm.ufam.edu.br
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Proplan É onde ocorrem as fases de elaboração, acompanhamento e avalia-

Pró-Reitoria de
Planejamento e
Desenvolvimento
Institucional

ção do planejamento e do orçamento. Também é responsável pela
modernização administrativa e pela produção de estatísticas da Ufam.
Telefone: 3305-1181 ramal 1484. www.proplan.ufam.edu.br

Arii Cabe à Assessoria coordenar programas de mobilidade acadêmica e participar de eventos para divulgar ações institucionais, além
de analisar, elaborar e acompanhar Acordos de Cooperação Técnico-Científicos. As oportunidades de intercâmbio podem ser encontradas no site e nas redes sociais da Arii.

Assessoria
de Relações
Internacionais e
Interinstitucionais

Telefone: 3305-1181 ramal 1753. www.arii.ufam.edu.br

Ouvidoria Recebe, analisa e encaminha reclamações e sugestões sobre a
Ufam e o público interno; acompanha as providências tomadas; e
analisa o nível de satisfação da comunidade.
Telefone: 3305-1181 ramal 1491. www.portalouvidoria.ufam.edu.br

PCU Atua na manutenção e na segurança patrimoniais, acompanhando
obras de expansão e reformas em todos os campi da Universidade, na capital e no interior.

Prefeitura do
Campus

Telefone 3305-1181 ramal 4002.

Cais Contribui para manter a qualidade de vida da comunidade universitária ao oferecer atendimento médico e odontológico e oportunidades
de participação em projetos, campanhas e ações de atenção à saúde.

Centro de Atenção
Integral à Saúde

Atendimento: segunda a sexta, das 7h às 18h.
Telefone: 3305-1181 ramal 4226/4227.

CTIC É responsável pela manutenção dos serviços de TI, como internet
Wi-Fi, servidores, telefonia e aplicativo e-campus mob.

Centro de
Tecnologia da
Informação e
Comunicação

Telefone: 3305-1181 ramal 1196. www.ctic.ufam.edu.br
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SERVIÇOS
RU A Ufam dispõe de quatro unidades do Restaurante Universitário em

Restaurante
Universitário

Manaus, sendo uma no setor Norte (Centro de Convivência); uma no
setor Sul; uma na Escola de Enfermagem (EEM); e outra na Faculdade
de Medicina (FM). O RU oferece três refeições diárias: café da manhã
(R$ 0,30), almoço e jantar (R$ 1,20 cada), e os tickets são vendidos
em locais próximos dos restaurantes. Para utilizar o serviço, o discente
deve imprimir a Declaração do RU no Portal do Aluno e apresentá-la
com documento oficial c/ foto no momento do consumo. A outra opção é apresentar somente a Carteira Estudantil da Ufam.

Centro de Localizado no setor Norte do Campus, é um espaço que concentra
Convivência serviços como agência bancárias (Banco do Brasil e Santander), RU,

lanchonetes (café, comidas japonesa e chinesa, açaí, tacacá e refeições),
revistaria, reprografia, galeria de arte e Livraria Universitária (LUA), além
de ser utilizado para a realização de eventos da comunidade acadêmica.

Sinetram A Ufam dispõe de Posto de Vendas de crédito estudantil e vale-transporte no Centro de Convivência do setor Norte, ao lado da Revistaria.

Bibliotecas Todas as Unidades Acadêmicas possuem uma biblioteca específica e o

acervo institucional pode ser consultado pelo portal da Universidade e
pela página do Sistebib: www.biblioteca.ufam.edu.br. Para empréstimo, o
discente deve se cadastrar na biblioteca da sua Unidade, mediante apresentação de documento de identidade e comprovante de matrícula.
Telefone da Biblioteca Central: 3305-1181 ramal 5054.

Academia A Faculdade de Educação Física e Fisioterapia (FEFF) possui academia
de Ginástica aberta à comunidade. Com a mensalidade no valor de R$60,00, o espaço está disponível das 7h às 11h e das 17h às 20h para os inscritos.
Informações: 3305-1181 ramais 4084/4090.

CSPA A Faculdade de Psicologia (Fapsi) oferece atendimento psicológico

Centro de
Serviço de
Psicologia
Aplicada

gratuito para a comunidade acadêmica e para o público externo.

Para usar os serviços, é necessário agendar consulta pelo telefone 3305-1181
ramal 2582.
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e-Campus Versão mobile do portal e-Campus. Por meio do aplicativo, os estuMob dantes podem visualizar informações acadêmicas, relativas ao curso

de graduação, e avisos institucionais. O app já está disponível para o
Android e, em breve, também estará para iOS.

Linhas de Três linhas de coletivos regulares atendem ao público do Campus Sede:
ônibus linha 125 - Campus/Centro (T1/Constantino Nery);
linha 616 – Campus/Centro (T2/Cachoeirinha);
e linha 352 – Campus/T4 (Jorge Teixeira)/T3 (Cidade Nova).
Além dessas, existe uma linha exclusiva de Integração, que faz o percurso Campus/Bola do Coroado de forma gratuita.
A linha 002 – Interbairros atende somente o setor Sul.
Há sete paradas no Campus Sede: duas na entrada da Ufam, duas no
setor Sul, duas na estrada de acesso ao setor Norte e uma no setor
Norte (estação das linhas 125/616).
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CENTROS
ACADÊMICOS
Os centros acadêmicos são entidades estudantis que funcionam
como representação dos discentes de graduação. Eles apoiam
e/ou organizam atividades extracurriculares, além de promover
a comunicação entre os estudantes, as Unidades Acadêmicas e
a Administração Superior da Ufam. Conheça alguns deles:

Capeg Além de preparar a acolhida aos calouros, o CAPeG realiza a Semana

Centro Acadêmico
de Engenharia de
Petróleo e Gás

Acadêmica do curso, palestras e minicursos. Ainda realiza empréstimo
de livros e aluguel de jalecos e calculadoras.
Contato: capeg@ufam.edu.br

Caja Essa representação estudantil participa da organização do festival

Centro Acadêmico
de Letras Língua
e Literatura
Japonesa

japonês de apreciação da lua, o Tsukimi, além de reunir grupos de
estudos sobre língua e cultura japonesa.
Contato: caja@ufam.edu.br

Calf Reuniões semanais e Assembleia Geral, divulgação de boletim de notí-

Centro Acadêmico
de Língua Francesa

cias quinzenal, acolhida aos calouros e auxílio na realização de eventos
do curso são algumas das atividades do CALF.
Contato: calf@ufam.edu.br

Caem O grupo realiza eventos desportivos para discentes, promove mini-

Centro Acadêmico
de Engenharia
Mecânica

cursos de softwares utilizados na engenharia e disponibiliza banco de
dados com provas de períodos anteriores.
Contato: caem@ufam.edu.br

Capsico Realiza a Calourada do curso, a festa junina, a Semana de Psicologia,

Centro Acadêmico
de Psicologia
Waldir dos Santos
Costa

o Setembro Amarelo, as Assembleias dos Estudantes e o Mutirão de
Carteirinhas, todos esses eventos anuais.
Contato: capsico@ufam.edu.br

Cassa Palestras e oficinas relacionadas aos temas do curso estão entre as

Centro Acadêmico
de Serviço Social
do Amazonas

atividades promovidas pelo Cassa.
Contato: cassa@ufam.edu.br

Caadm Organiza visitas técnicas e esclarece os discentes sobre temas da gra-

Centro Acadêmico
dos Estudantes
de Administração

duação, como aproveitamento de disciplinas, recursos, matrícula e calendário acadêmico.
Contato: caadm@ufam.edu.br

Caequim A entidade dá assistência aos discentes, promove atividades desporti-

Centro Acadêmico
de Engenharia
Química

vas e participa de reuniões com docentes.
Contato: caequim@ufam.edu.br

Caef O grupo é responsável por organizar palestras periódicas, acolhida

Centro Acadêmico
de Engenharia
Florestal

aos calouros e eventos de plantio de mudas.
Contato: caef@ufam.edu.br

Caema Oferece a atividade Pré-Cálculo, cujo objetivo é apresentar os labo-

Centro Acadêmico
de Engenharia de
Materiais

ratórios e dar noções sobre a disciplina de Cálculo I; e a atividade
Pré-Materiais, voltada à divulgação do curso nas escolas.
Contato: caema@ufam.edu.br

Cacef O grupo é responsável por organizar campeonatos desportivos inter-

Centro Acadêmico
e Cultural de
Educação Física

nos, promover atividades complementares e participar de reuniões
onde representa o curso e seus alunos.
Contato: cacef@ufam.edu.br

Cacha Promove bazar de arrecadação, eventos internos e um dia de ativida-

Centro Acadêmico
do Curso de
História

des recreativas para os discentes do curso.
Contato: cacha@ufam.edu.br

Cacec Presta apoio a projetos de extensão e a atividades complementares de

Centro Acadêmico
e Cultural de
Economia

discentes e docentes do curso. Promove ciclo de palestras, gincanas
acadêmicas e minicursos.
Contato: cacec@ufam.edu.br

Cacen Organiza a participação dos acadêmicos em jogos internos e nos

Centro Acadêmico
do Curso de
Enfermagem

Jogos da Saúde, bem como no Festival Folclórico e no Encontro Amazonense dos Estudantes de Enfermagem (EAEEnf). O CACEn realiza
ainda amistoso de voleibol e futsal.
Contato: cacen@ufam.edu.br

Cabio Organiza solicitações de disciplinas, presta apoio na Semana de Biolo-

Centro Acadêmico
de Biologia

gia, realiza Assembleias Gerais e facilita a comunicação entre o corpo
discente e a coordenação. Essas são as tarefas do Cabio.
Contato: cabio@ufam.edu.br

Cafarma O grupo organiza palestras, debates e outras atividades. Também pro-

Centro Acadêmico
de Farmácia “Prof.
Manoel Bastos Lira”

move a campanha “Pelo uso racional de medicamentos” - o Farmarraiá,
e a Semana Acadêmica da Farmácia.
Contato: cafarma@ufam.edu.br

Calling As Semanas de Shakespeare e Edgar Allan Poe, a Semana de Letras, o

Centro Acadêmico
de Letras Língua
Inglesa

Encontro Amazonense de Professores de Línguas e Literaturas e os outros eventos da Faculdade de Letras são todos promovidos pelo Calling.
Contato: calling@ufam.edu.br

Caqui Atividades acadêmicas extracurriculares como debates, discussões,

Centro Acadêmico
de Química

palestras, semanas temáticas, recepção de calouros e outras ações
culturais são organizadas pelo CAQui.
Contato: caqui@ufam.edu.br

Cafca A entidade organiza palestras, mesas-redondas, seminários, minicur-

Centro Acadêmico
Filosófico Cultural
do Amazonas

sos, saraus, entre outros eventos voltados aos acadêmicos do curso e
afins. Também realiza assembleias e eleições.
Contato: cafca@ufam.edu.br

Cecla O grupo promove o Workshop de Letras e oferece um Curso de Iniciação.

Centro Estudantil e
Cultural de Letras
do Amazonas

Contato: cecla@ufam.edu.br

Cacien ‘Encontros de exploração de trilhas’ e o ‘Conhecendo a Ufam’ são

Centro Acadêmico
de Ciências Naturais

atividades promovidas pelo Cacien.
Contatos: cacien@ufam.edu.br

CAD A entidade de representação discente realiza a Semana de Acolhida aos Calouros do curso, o evento musical Acousticad, a Copa FD
e a Semana Jurídica, todos anuais.

Centro Acadêmico
de Direito

Contato: cad@ufam.edu.br

DCE Auxilia as entidades representativas dos cursos de graduação na recep-

Diretório Central
dos Estudantes

ção dos calouros da Universidade e na organização das sextas culturais,
além de promover visitas aos cursos.
Contato: dce@ufam.edu.br

ANOTAÇÕES

