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da
de

Pelotas, este folder tem o
intuito de auxiliá-las/os nos
primeiros momentos dentro
da instituição, bem como,
na vida pessoal, apontando
endereços e telefones úteis
para quando surgir algum

ATENDIMENTO MÉDICO
Posto de Saúde Areal Leste
Endereço: Av. Domingos de Almeida,
4265
Telefone: 3227-9949
Faculdade de Medicina
Av. Duque de Caxias, 250, ao lado do
Quartel.
Telefone: 3221-1044
Posto Médico Campus Capão
Prédio 5 à frente do Restaurante
Universitário.
Telefone: 3275-7228
ATENÇÃO!Sempre levar o Cartão do SUS

NAS PEGADAS
DA EMA
A Ema é um dos animais
símbolos do Pampa e vai
auxiliá-los nesta nova jornada!

PRAE
Endereço: Rua Almirante Barroso, 1202,
antigo Campus II da Católica, entre as Ruas
Três de Maio e Gomes Carneiro.
Telefones: 3222-4318 e 3227-8257
Site: https://wp.ufpel.edu.br/prae/

imprevisto.
RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO
Rua 15 de Novembro, 510 – centro
Horário de Funcionamento
Almoço: das 11h:00 às 13h:30min
Jantar: das 17h:30min às 20h:00
Valor para quem não é bolsista: R$2,00
ATENÇÃO! Levar número de matrícula e
Documento de Identidade.

BACHARELADO

antropolOgia
dez
anos

IMPORTANTE!

O QUE É CRA?
É a Coordenação de Registros Acadêmicos,
responsável pelo registro de sua vida
acadêmica, começando pela matrícula e
finalizando com a diplomação.
Telefone: (53) 3284-4067 – Campus Anglo

INFORMAÇÕES ACADEMICAS

Baixe
o
Calendário
Acadêmico:
http://wp.ufpel.edu.br/cra/calendariosacademicos/
Todas as atividades universitárias serão
guiadas por este calendário, é de vital
importância para acompanhar datas de
matrícula, feriados, exames e férias.

Horário de funcionamento: 8h:15 às 19h:45min

IMPORTANTES
Número mínimo de cadeiras: duas disciplinas
de 4 créditos por semestre.
Matrícula em disciplinas de outros cursos:
matrícula especial no primeiro dia de aula
diretamente no colegiado do curso escolhido.

http://wp.ufpel.edu.br/cra/

PARA QUE TU PROCURAS A PRAE?

Média da Universidade é 7.0

Nesta Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis tu

Média mínima para ir à exame é 3.5, valor

O QUE É COLEGIADO?

irás

inferior será automaticamente reprovado na

É responsável pela supervisão das atividades

assistenciais oferecidos pela Universidade, por

cadeira.

pedagógicas

exemplo:

auxílio

Frequência: 75% de presença em cada

auxílio

disciplina, sendo que: um dia ausente

administrativo, no período de matrícula e ao

transporte, passei livre, auxílio pré-escolar e

equivale a 4 faltas (se a cadeira possuir 4

longo do curso.

auxílio instrumental odontológico.

créditos), ou seja, só poderá ter no máximo 16

estudantes,

do

curso,

apoio

orientação

aos

acadêmico

e

recorrer

deslocamento,

para
auxílio
auxílio

solicitar

os

benefícios

moradia,
alimentação,

faltas por cadeira, mais do que isso será
→
→

Secretário

do

Colegiado

da

NUCLEO DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO

Antropologia: Álbio Ferreira da Costa

O

Coordenadora do Colegiado:

psicopedagócios especializado prioritariamente

Profª Drª Louise Prado Afonso

Núcleo

oferece

serviços

de

apoio

para estudantes deficientes, com espectro do

automaticamente

intérpretes para aulas, eventos e atividades

térreo à direita, depois primeira porta à

relacionadas, utilizando também de acervo e

esquerda, ao lado do bebedouro, ao entrar

recursos didáticos adaptados. Localiza-se no

no pequeno corredor, terceira porta à direita.

térreo do ICH, primeiro corredor a esquerda,
em frente a sala 102.

Atenção! Nas Pegadas da Ema!

por

infrequência.
ACESSE O LINK DO BACHARELADO EM
ANTROPOLOGIA

autismo e com altas habilidades. Conta com
Como achar o Colegiado: no ICH, andar

reprovado

Neste

endereço

vocês

poderão

ter

informações quanto a grade curricular do
curso, links para acessar os laboratórios e
núcleos de pesquisa e os currículos Lattes dos
docentes.
https://wp.ufpel.edu.br/antropologia/

