
UM GUIA BÁSICOUM GUIA BÁSICO  
PARA INGRESSANTESPARA INGRESSANTES  

COMO SOBREVIVER NA UFPEL

ESTRUTURA
A  UFPel conta atualmente com prédios próprios nos
municípios de Pelotas e Capão do Leão e também
gerencia alguns espaços na cidade possuindo um total
de 22 unidades acadêmicas. Dessa forma, as aulas
poderão ocorrer em diferentes lugares. 

 PRINCIPAIS CAMPUS PARA ENG. DE PETRÓLEO 

CENTRO DE ENGENHARIAS
(COTADA)  
R. Benjamin Constant, 989 - Porto

ALFÂNDEGA 
Praça Domingos Rodrigues, 02 -
Porto

ANGLO
R. Gomes Carneiro, 01 - Porto

Mais informações podem ser encontradas em:
https://portal.ufpel.edu.br/  

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1htxrSv9gjaq7MtlMhKs6bdYlHXk&usp=sharing

PRECISA DE AJUDA? SAIBA ONDE ENCONTRAR!

DAKA 
Centro de Engenharias - Sala 107
e-mail: dakaufpel@outlook.com

COORDENAÇÃO
Coordenador Valmir Francisco Risso
e-mail: coordenacao.petroleo@ufpel.edu.br ou risso.ufpel@gmail.com
Centro de Engenharias - Sala 320

COLEGIADO DO CURSO 
Secretária Tatiane Tavares Fuji
e-mail: secretaria.petroleo@gmail.com ou secretaria.petroleo@ufpel.edu.br
Centro  de Engenharias - Sala 303

https://portal.ufpel.edu.br/
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1htxrSv9gjaq7MtlMhKs6bdYlHXk&usp=sharing


RU ANGLO
Rua Gomes Carneiro, 01

RU CAPÃO
Av. Eliseu Maciel 

Segunda a Sexta:
Almoço – 11h às 13h30min
Jantar – 17h30min às 20h

RU CENTRAL
Finais de Semana e Feriados:

Almoço – 11h30min às 13h
Jantar – 18h30min às 20hRua Santa Cruz, 1705

FUNCIONAMENTO DOS RESTAURANTES

Segunda a Sexta:
Almoço – 11h às 14h

Jantar – 17h30min às 20h

Segunda a Sexta:
Almoço – 11h às 14h

RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO
A Universidade possui três Restaurantes Universitários
que funcionam todos os dias. Todos os estudantes
regulares de graduação e pós-graduação podem
acessar qualquer uma das unidades no almoço e na
janta, pagando R$2,00 a refeição. Entretanto, para
comer aos finais de semana e feriados é necessário
realizar a compra de tickets que são previamente
vendidos no RU. Os restaurantes possuem opção
vegetariana. Além disso, é imprescindível a
apresentação da carteirinha de estudante ou número
de matrícula juntamente com um documento com foto.   

O cardápio do dia pode ser encontrado em:
https://cobalto.ufpel.edu.br/portal/cardapios/cardapioPublico

Todas as informações podem ser encontradas em:
https://wp.ufpel.edu.br/prae/category/restaurante-universitario/

TRANSPORTE DE APOIO
O Transporte de Apoio da Universidade é um serviço
gratuito, de segunda a sexta-feira, destinado a
facilitar o deslocamento dos alunos entre os campi,
tornando-o mais rápido e seguro. Atualmente possui as
Linhas Anglo-Anglo, Anglo-ESEF-FaMed-Madeireira,
Anglo-Capão e Capão-Palma. Os ônibus da UFPel
estão autorizados a realizar paradas para embarque e
desembarque apenas em locais da própria
Universidade, previamente divulgados. É necessária a
apresentação da carteirinha da UFPel ou atestado de
matrícula acompanhado de documento oficial (com
foto) para o embarque nos ônibus. É obrigatório o uso
de máscara. 

PARADAS DO TRANSPORTE DE APOIO 
Anglo – Rua Gomes Carneiro, 01
CEIQ ( Casa Estudante Indígena e Quilombolas) – Rua Garibaldi esquina
Gomes Carneiro
Cotada – Rua Benjamin Constant esquina Rua Dona Mariana
CCHS (Campus das Ciências Humanas e Sociais) – Rua Benjamin Constant
esquina Rua Cel. Alberto Rosa
FaUrb (Faculdade de Arquitetura e Urbanismo) – Rua Benjamin Constant
esquina Alberto Rosa
Campus II – Rua Almirante Barroso esquina Rua Três de Maio
XV – Rua XV de Novembro esquina Rua Dom Pedro II
CEU (Casa do Estudante) – Rua Três de Maio esquina Rua Barão de Santa
Tecla

https://cobalto.ufpel.edu.br/portal/cardapios/cardapioPublico
https://wp.ufpel.edu.br/prae/category/restaurante-universitario/


Odonto – Rua Tiradentes esquina Rua Gonçalves Chaves
ALM (Agência da Lagoa Mirim) – Rua Tiradentes esquina Rua Cel. Alberto
Rosa
FaMed (Faculdade de Medicina) – Rua Duque de Caxias, 250
Canguru – Lobo da Costa esquina Rua Marcilio Dias
Eng. Madeireira (Engenharia Industrial Madeireira) – Rua Conde de Porto
Alegre, 793
ESEF (Escola Superior de Educação Física) – Rua Luis de Camões, 625
Rótula – Av. Eliseu Maciel (a 200m da Av. Três de Maio)
Campus Capão do Leão (NURFS/FVET/FAEM) – Campus Universitário, S/N –
Capão do Leão 
Lyceu – Rua XV de Novembro esquina Rua Lobo da Costa (largo do Mercado
Público)
Palma (Centro Agropecuário da Palma) – BR 116 – KM 537
Amilcar Gigante (Centro de Epidemiologia UFPel ) – Rua Mal. Deodoro, 1160
Laneira (Unidade Cuidativa) – Rua Duque de Caxias, 104

HORÁRIOS LINHA ANGLO 

Horário: 07:30  
Itinerário: Parada XV → Odonto → ALM→ Campus II → FaUrb → Cotada →
CEIQ → Anglo

CENTRO-PORTO

PORTO-CENTRO-PORTO

 
 

* Passa pela Eng. Madeireira

Horários: 08:00 | 09:00 | 10:00 | *11:00 | *12:00 | *13:00 | 14:00 | 15:00 |
16:00| 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:20 

Itinerário: Anglo → CEIQ → Cotada → CCHS → Campus II → Parada XV →
CEU → Parada XV → Odonto → ALM → Campus II → FaUrb → Cotada →
CEIQ → Anglo



Os horários são de referência do local de saída do Itinerário;
Os horários terão uma tolerância de ± 10 minutos, dependendo do trânsito;
Os horários poderão sofrer alterações durante o semestre, sendo divulgados
no portal da universidade;
Será utilizado ônibus com capacidade de 43 passageiros sentados e 37 em
pé;
Ônibus com acesso à PcD;
Seja educado, respeite a fila!

Observações:

Todas as informações podem ser encontradas em:
https://wp.ufpel.edu.br/transporte/transporte-apoio/

BIBLIOTECAS

Atualmente a UFPel conta com diversas bibliotecas
espalhadas entre os campi. Alunos e servidores com
vínculo ativo, podem realizar o cadastro em qualquer
biblioteca do Sistema de Bibliotecas da UFPel,
precisando apenas estar portando um documento
oficial com foto. O cadastro em uma biblioteca é válido
para a utilização de todas as outras bibliotecas do
Sisbi-UFPel. O empréstimo é realizado mediante
apresentação de documento oficial com foto e senha
cadastrada. Além das bibliotecas físicas a universidade
conta com um sistema para gerenciamento do acervo
das bibliotecas chamado PERGAMUM, que permite
consultar o catálogo online, reservar materiais, renovar
materiais, consultar pendências, débitos, histórico de
empréstimos e de pesquisas, salvar pesquisas, exportar
referências e enviar pesquisas por e-mail.  Para obter a
senha de acesso ao sistema PERGAMUM dirija-se a
uma das bibliotecas.

Acesse o PERGAMUM em:
https://pergamum.ufpel.edu.br/pergamum/biblioteca/

Tutorial para uso do PERGAMUM disponível em:
https://wp.ufpel.edu.br/sisbi/files/2014/07/TUTORIAL-PERGAMUM-MOBILE.pdf

BIBLIOTECA CAMPUS PORTO

Segundas e sextas – das 8h às 22h
Terças, quartas e quintas – das 8h às 20h 

HORÁRIOS

CONTATO
Telefone: (53) 3284-4039 (Processamento técnico) / (53)

3284-4037 (Balcão de empréstimo)
E-mail: atendimento.bcp@ufpel.edu.br ou bibcp@ufpel.edu.br

Todas as informações sobre o sistema de bibliotecas da UFPel em:
https://wp.ufpel.edu.br/sisbi/

https://wp.ufpel.edu.br/transporte/transporte-apoio/
https://pergamum.ufpel.edu.br/pergamum/biblioteca/
https://wp.ufpel.edu.br/sisbi/files/2014/07/TUTORIAL-PERGAMUM-MOBILE.pdf
https://wp.ufpel.edu.br/sisbi/


https://www.facebook.com/ufpel

https://www.instagram.com/ufpeloficial/

Fiquem atentos aos e-mails essa é a principal forma de comunicação

dentro da universidade;

Leia com atenção os comunicados e fiquem atentos aos prazos

estabelecidos no calendário acadêmico;

Não hesite em pedir ajuda aos professores e colegas, você sempre terá

alguém disposto a te ajudar; 

Fiquem atentos ao site da UFPel e redes sociais oficiais da universidade; 

Se inscreva no site do curso e receba todas as atualizações no seu e-mail;

O curso possui um grupo no whatsapp que tem como finalidade facilitar a

comunicação e o acesso as informações. Para participar do grupo basta

acessar: https://chat.whatsapp.com/KJjs8H3kuP2D6ZTraR9POD

DICAS IMPORTANTES!

Portal da Universidade Federal de Pelotas
https://portal.ufpel.edu.br/

Ao inscrever-se no site do curso você receberá uma notificação por e-mail sempre
que um novo post for publicado. Para realizar a inscrição basta acessar o site do
curso, em seguida, no lado direito do site, é possível visualizar a opção para você
compartilhar seu endereço de e-mail. Após inserir seu e-mail, é só clicar em
“Assinar” e em instantes você receberá um e-mail confirmando sua assinatura.
Após a confirmação, você irá receber as novas postagens. 

INSCRIÇÃO NO SITE DO CURSO

Acesse o site do curso de Engenharia de Petróleo em:
https://wp.ufpel.edu.br/engenhariadepetroleo/

 Guia elaborado pelo Diretório Acadêmico Karen Adami

PRINCIPAIS SITES

Institucional Universidade Federal de Pelotas
https://institucional.ufpel.edu.br/

Site do Curso de Engenharia de Petróleo
https://wp.ufpel.edu.br/engenhariadepetroleo/

REDES SOCIAIS

 https://www.facebook.com/dakaufpel

https://www.instagram.com/daka_ufpel/

Universidade Federal de Pelotas

Diretório Acadêmico Karen Adami (DAKA)
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