
BEM VINDOS(AS) 
À UFPEL!



Coordenadora:Airi Macias Sacco  

Secretaria: Luisinelle dos Santos Pireshttps://wp.ufpel.edu.br/cid/

Setor responsável pelo estabelecimento de políticas, diretrizes e práticas

para a consolidação da Política de Cotas (Lei 12.711/2012), desde o

ingresso à permanência de estudantes negros e negras, pardos, indígenas

e quilombolas, com equidade, nos cursos de graduação e pós-graduação

da universidade, assim como pelas cotas para ingresso de servidores na

UFPEL.

Olá, nós somos a CODIN.
Coordenação de Diversidade e Inclusão (CODIN) da UFPEL.

https://wp.ufpel.edu.br/cid/


ACODIN divide-se
em 3 Núcleos:

vamos conhecer um pouco mais de cada um :)

NUAAD 

NAI 

NUGEN



NUAAD
Núcleo deAções Afirmativas e Diversidade

Núcleo responsável pelo ingresso e permanência de

estudantes negros e negras, pardos, indígenas e

quilombolas da UFPEL, ingressantes pelo Processo

Seletivo Especial (PSE) e/ou pela política de cotas, que

atua em diversas frentes na defesa das Ações Afirmativas

Étnico-raciais na UFPEL.

Promove atividades educativas, informativas e de

integração entre as unidades acadêmicas, no âmbito da

universidade e na comunidade, dando visibilidade às

populações indígenas, negras e quilombolas, juntamente

com as lideranças comunitárias de onde vem o estudante

Chefia:Ediane Sievers Acosta

https://wp.ufpel.edu.br/naaf/

(linkclicável)

https://wp.ufpel.edu.br/naaf/


Pedagoga Rejane Bachini Jouglard (rbjouglard@ufpel.edu.br)

Bolsistas BDI: Pamela Oliveira da Rosa (Psicologia) e Vítor Meirelles de Oliveira

(Cinema de Animação)

Bolsistas Monitores de Apoio Pedagógico Discente:

EQUIPE NUAAD:

• Amanda Dettmanm (Psicologia);

• Bru Andrade (Direito);

• Eduardo Bernardes (Odontologia);

• Franciane Amaral (Nutrição);

• Gicele Dutra (Pedagogia)

• Izaura de Oliveira (Enfermagem);

• Jilvane Farias (Medicina);

• Luiza Coimba (Medicina Veterinária)

• Mariana Neitzke (Fisioterapia);

• Moisés Tuxá (Ed. Física);

• Renata Azevedo (Psicologia);

• Sinthia Sabino (Letras – Português);

• Yure (Agronomia);

• Wilson (Enfermagem);

• Wiliston (Medicina).



ações que

NAI
Núcleo de Acessibilidade e Inclusão

Atua promovendo políticas e

efetivem a inclusão de pessoas com deficiência,

transtorno do espectro autista e altas

habilidades superdotação no ensino superior,

eliminando barreiras comportamentais,

pedagógicas, arquitetônicas e de comunicação.

É o núcleo responsável pela Seção de

Tradutores Intérpretes de Libras e pela Seção

de Atendimento Educacional Especializado.

Chefia:Mírian Pereira Bohrer

https://wp.ufpel.edu.br/nai/
(linkclicável)

https://wp.ufpel.edu.br/nai/


Núcleo que desenvolve atividades

relacionadas ao gerenciamento das questões

referentes aos conflitos e integração entre

multigeneros na universidade.

Chefia: Rodrigo da Silva Vital

NUGEN
Núcleo de Gênero e Diversidade

https://wp.ufpel.edu.br/cid/nugen/

(linkclicável)

https://wp.ufpel.edu.br/cid/nugen/


NUAAD:nuaad@ufpel.edu.br

FACEBOOK: https://www.facebook.com/NUAADCAPEUFPel

INSTAGRAM NUAAD:

https://www.instagram.com/nuaad.ufpel/

CODIN: cid@ufpel.edu.br

Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE):

https://wp.ufpel.edu.br/prae/

Secretaria da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE):

praec@ufpel.edu.br

Auxílios: Núcleo de Gestão de Programas:  

ngp.prae.ufpel@gmail.com

LINKS E CONTATOS IMPORTANTES  
PARA TIRAR DÚVIDAS:

Vigilância Epidemiológica (casos de sintomas ou positivar 

para o COVID-19):3284-4088

Dúvidas acadêmicas:scs@ufpel.edu.br 

Coordenação de Registro Acadêmico (CRA):  

https://atendimento.ufpel.edu.br

PRAENúcleo de Gestão de Programas:3284-4300

Auxílios: Professora Airi Macias Sacco / institucional: 98118-

4993

Núcleo de Serviço Social PRAE:nsspraeufpel@gmail.com 

Núcleo do Restaurante Universitário (RU):  

ru.praeufpel@gmail.com

Contato Geral RU: ru.praeufpel@gmail.com 

Restaurante Universitário Central (RU): Rua Santa Cruz, 

1705/Telefone:33056531

Restaurante Universitário Campus Porto: Rua Gomes 

Carneiro,01

Restaurante Universitário Campus Capão do Leão: Av.Eliseu 

Maciel

Pró-Reitoria de Ensino (PRE) (calendário acadêmico, ofertas 

de disciplinas, : pre@ufpel.edu.br

Secretaria dos ConselhosSuperiores da UFPEL  

(COCEPE/CONSUN):scs@gmail.com

Ouvidoria UFPEL: ouvidoria@ufpel.edu.br 

Casa do Estudante Geral:Rua 3de maio,1212

Casado Estudante Indígena e Quilombola:Rua Garibaldi,esquina 

Gomes Carneiro

Os links para os sites são todos clicáveis :)
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LINKS COLEGIADOS:
Situação de matrículas, trancamento de disciplinas, solicitação 

de quebra de pré-requisitos.

Antropologia: ich@ufpel.edu.br 

Agronomia: colegiadofaem@gmail.com 

Arquitetura: faurb@ufpel.edu.br 

Administração: colegiadosfat@ufpel.edu.br

Conservação e Restauro de Bens Culturais e 

Móveis: conservacao_restauro@hotmail.com 

Direito: direito@ufpel.edu.br

Educação Física: https://wp.ufpel.edu.br/esef/

Enfermagem: feo-col@ufpel.edu.br

Engenharia Ambiental e Sanitária: ccesa.ufpel@gmail.com

Fisioterapia: esef@ufpel.edu.br

Gestão Ambiental:  

https://institucional.ufpel.edu.br/cursos/cod/7900 

Jornalismo: direcaoclc@ufpel.edu.br 

Letras/Português: letras_colegiado@ufpel.edu.br 

Medicina: colegiadomedicinaufpel@gmail.com 

Medicina Veterinária: medvet@ufpel.edu.br 

Nutrição: colnutricao@gmail.com

Odontologia: colegiado.fop@gmail.com

Psicologia: psicologia.ufpel@gmail.com

Pedagogia: direfae@ufpel.tche.br

Os links para os sites são todos clicáveis :)
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