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GUIA DE ORIENTAÇÃO AO 
ALUNO 

 
1.	Introdução	

Esta	 cartilha	 ou	 guia	 para	 os	 alunos	 ingressantes	 do	 Curso	 de	 Odontologia	 é	 um	 canal	
informativo	que	o	grupo	PET	Odontologia	coloca	à	disposição	com	objetivo	de	facilitar	a	vida	
acadêmica	 dos	 que	 chegam	 à	 nossa	 Universidade.	 Esta	 cartilha	 é	 importante	 para	 situar	 o	
aluno	 nas	 suas	 atividades,	 como	 se	 localizar	 nos	 primeiros	 dias,	 funcionamento	 dos	
restaurantes	 universitários,	 horários	 de	 ônibus,	 áreas	 de	 saúde,	 Unidades	 Acadêmicas	 e	
Administrativas,		Sistema	de	Bibliotecas,	telefones	e	links	úteis,	etc.	

	

2.	Direção	e	Colegiado	de	Curso		

A	atual	gestão	da	Faculdade	de	Odontologia	da	UFPel	 tem	como	Diretor	o	Prof.	Dr.	Evandro	
Piva	 e	 Vice-Diretor	 Prof.	 Dr.	 Fabio	 Garcia	 Lima,	 eleitos	 pela	 comunidade	 da	 unidade	 e	
nomeados	pela	Reitoria	da	UFPel.	Cabe	à	Direção	da	Faculdade	de	Odontologia	superintender,	
coordenar,	 fiscalizar	 e	 administrar	 o	 funcionamento	 da	 Unidade.	 A	 secretaria	 da	 Direção	
localiza-se	 no	 quarto	 andar	 da	 Faculdade	 de	 Odontologia	 e	 o	 telefone	 para	 contato	 para	
atendimento	às	questões	administrativas	é	(53)	3260-2820.	

O	 Colegiado	 de	 Curso,	 em	 consonância	 com	 os	 objetivos	 da	 UFPel	 tem	 no	 campo	 de	 sua	
competência,	decidir	sobre	todas	as	atividades	didático-pedagógicas	do	Curso	de	Odontologia.	
Quando	 possuir	 qualquer	 dúvida	 entre	 em	 contato	 com	 a	 Coordenadora	 do	 Colegiado	 de	
Curso	de	Odontologia,	Profa.	Dra.	Lisandrea	Schardosim	(lisandrears@hotmail.com),	ou	com	
o	Assistente	em	Administração	Daniel	 Loth	Cardoso	 (colegiado.fop@gmail.com).	O	 telefone	
do	Colegiado	do	Curso	é	 (53)	 3260-2828	 e	 está	 localizado	no	quarto	 andar	da	 Faculdade	de	
Odontologia,	ao	lado	da	secretaria	e	da	Direção.	

	

Acesse	o	portal	da	Faculdade	de	Odontologia	no	endereço:	
	https://institucional.ufpel.edu.br/cursos/cod/400	para	se	instruir	sobre	detalhes	da	Matriz	curricular,	
Professores,	Turmas	ofertadas,	Alunos,	Egressos,	etc.		

	
	



3.	Telefones	Úteis	

Para	atendimento	às	questões	pedagógicas:	
Secretaria	do	Colegiado	de	Curso	de	Graduação:	3260-2828	
Secretaria	do	Colegiado	de	Curso	de	Pós-Graduação:	3260-2830	
 
Para	atendimento	às	questões	administrativas:	
Secretaria	da	Direção	FO-UFPel:	3260-2820	
Sala	da	Direção:	3260-2821	
Almoxarifado	Central:	3260-2805	
Sala	da	Coordenação	de	Curso	da	Pós-Graduação:	3260-2831	
 
Para	atendimento	aos	pacientes/profissionais:	
Portaria	da	FO-UFPel	(Atendimendo	nos	ambulatórios	gerais	da	Unidade):	3260-2801	
Secretaria	Odontopediatria	(Atendimento	no	ambulatório	da	Odontopediatria):	3260-2825	
Secretaria	 CDDB/FO/UFPel	 (Atendimento	 na	 Patologia	 Bucal	 e	 no	 ambulatório	 de	
Estomatologia:	3260-2835	
 

	

4.	O	Currículo	de	Graduação	

Nível	/	Grau	 Modalidade	 Turno	 Código	UFPel	 Código	e-MEC	

GRADUAÇÃO	/	
Bacharelado	

Presencial	 INTEGRAL	 400	 14973	

	

O	Currículo	 de	Odontologia	 está	 composto	por	 um	núcleo	de	 conhecimento	básico,	 seguido	
por	um	núcleo	de	transição	pré-clínico,	pelo	núcleo	clínico	propriamente	dito	e	pelos	estágios	
curriculares	 obrigatórios	 integrados.	 Permeando	 todas	 estas	 fases,	 teremos	 as	 atividades	
optativas	 apontadas	 no	 Projeto	 Político-Didático-Pedagógico,	 compondo	 a	 integralidade	 e	
flexibilidade	 do	 currículo.	 É	 este	 conjunto,	 harmonicamente	 articulado,	 que	 garante	 ao	
estudante	o	contato	com	o	problema	desde	o	seu	ingresso	na	Faculdade,	tendo	o	seu	grau	de	
participação	de	acordo	com	seu	estágio	de	formação	e	com	a	crescente	complexidade	do	caso.	
A	 estrutura	 curricular	 do	 curso	 de	 Odontologia	 da	 UFPel	 consiste,	 em	 sua	 maioria,	 de	
disciplinas	obrigatórias.	As	disciplinas	optativas	são	ofertadas	juntamente	com	as	obrigatórias	
no	momento	da	solicitação	de	matrícula,	no	espaço	www.cobalto.ufpel.edu.br	no	período	que	
se	 realizam	as	 rematrículas.	 Basta	observar	qual	 disciplina	está	disponível	 no	momento	e	 se	
esta	se	encaixa	nos	horários	entre	as	disciplinas	obrigatórias.	

	

	

	

	

	



5.	Grade	Disciplinar	e	Horários		

	
Para	 obter	 informações	 de	 disciplinas	 obrigatórias	 e	 suas	 dependências,	 acesse:	
https://cobalto.ufpel.edu.br/academico/alunos/curriculo	

6.	Programas	de	auxílios	e	bolsas	

Os	 programas	 de	 apoio	 aos	 estudantes	 são	 um	 dos	 instrumentos	 destinados	 a	 aumentar	 a	
eficiência	 dos	 sistemas	 universitários,	 pois	 refletem	 na	 permanência	 e	 na	 qualidade	 da	
formação	do	aluno.	

Para	 a	 obtenção	 de	 auxílios	 moradia,	 alimentação,	 pré-escolar,	 transporte,	 instrumentais,	
existe	a	Pró-reitoria	de	assuntos	estudantis	(PRAE)	que	disponibiliza	esses	auxílios	conforme	as	
condições	 do	 estudante.	 Para	 ter	 acesso	 aos	 editais,	 entre	 no	 site	 da	 UFPel:		
https://wp.ufpel.edu.br/prae/2018/	

Na	 Faculdade	 de	 Odontologia	 existem	 também	 diversos	 projetos	 extracurriculares	 que	
envolvem	pesquisa,	ensino	ou	extensão	e	que	dispõe	de	bolsas	 temporárias.	Para	se	manter	
informado	sobre	quando	as	inscrições	com	bolsas	estiverem	abertas,	fique	de	olho	nos	murais	
de	todos	os	andares	da	faculdade,	ou	no	grupo	Faculdade	de	Odontologia	UFPEL	no	Facebook.	

Além	desses	auxílios	existe	bolsa	para	os	integrantes	do	grupo	PET	Odontologia	que	contempla	
as	três	áreas	(ensino,	pesquisa	e	extensão)	e	que,	diferente	das	outras	bolsas,	é	mantida	até	o	
fim	da	graduação.	O	edital	é	 colocado	no	mural	em	 frente	ao	elevador	do	 térreo	e	 também	
disponibilizado	no	site	:	https://petodontoufpel.wixsite.com/petodontoufpel.	



7.	Sistema	de	avaliação		

O	sistema	de	avaliação	segue	aquele	estabelecido	pelo	regimento	interno	da	Universidade	
Federal	de	Pelotas,	Capítulo	V,	cujos	principais	pontos	são:		

A	verificação	do	aproveitamento	do	aluno	será	realizada	por	disciplina,	abrangendo	aspectos	
de	 assiduidade	 e	 avaliação	 dos	 conhecimentos.	 A	 aprovação	 em	 cada	 disciplina	 é	 apurada	
semestralmente	e	fica	condicionada	a	frequência	do	aluno	de	pelo	menos	75%	(setenta	e	cinco	
por	 cento)	 das	 aulas	 teóricas	 e	 75%	 (setenta	 e	 cinco	 por	 cento)	 das	 aulas	 práticas.	 O	
aproveitamento	será	aferido	em	cada	disciplina	mediante	a	realização	de	pelo	menos	2	(duas)	
verificações	 com	 o	 mesmo	 peso,	 distribuídas	 ao	 longo	 do	 período,	 sem	 prejuízo	 de	 outras	
verificações	de	aula	e	trabalhos	previstos	no	plano	de	ensino	da	disciplina.	A	média	aritmética	
das	 verificações	 constitui	 a	 nota	 semestral,	 considerando-se	 aprovado	 o	 aluno	 que	 obtiver	
nota	semestral	igual	ou	superior	a	7	(sete).		

Considerar-se-á	reprovado	o	aluno	que	obtiver	média	semestral	inferior	a	3	(três).	O	aluno	que	
obtiver	média	semestral	 inferior	a	7	(sete)	e	 igual	ou	superior	a	3	(três),	submeter-se-á	a	um	
exame,	 versando	 sobre	 toda	 a	 matéria	 lecionada	 no	 período.	 Considerar-se-á	 aprovado	 o	
aluno	que,	 feito	o	 referido	exame,	obter	a	média	 igual	ou	superior	a	5	 (cinco),	 resultante	da	
divisão	por	2	(dois)	da	soma	da	nota	semestral	com	a	do	exame.		

O	 controle	 da	 integralização	 curricular	 será	 feito	 pelo	 sistema	 de	 créditos.	 Cada	 crédito	
corresponde	a	15	(quinze)	horas	de	aulas	teóricas	e	30	(trinta)	horas	de	aulas	práticas	ou	de	
exercícios,	 por	 semestre.	 Os	 créditos	 correspondentes	 a	 uma	 disciplina	 serão	 fixados	 pelo	
Conselho	 Coordenador	 do	 Ensino	 e	 da	 Pesquisa	 e	 se	 representam	 pela	 soma	 dos	 créditos	
relativos	às	diversas	modalidades	de	trabalho	escolar	constantes	do	plano	de	ensino.	Parte	da	
carga	 horária	 de	 cada	 disciplina	 poderá	 ser	 cumprida,	 a	 critério	 do	 professor,	 de	 forma	
semipresencial	até	o	limite	de	20%	da	carga	horária	total.		

São	 pré-requisitos	 uma	 ou	 mais	 disciplinas	 cujo	 estudo,	 com	 aprovação,	 seja	 exigido	 para	
matrícula	em	outras	disciplinas.	

8.	Sistema	de	consulta	aos	alunos 
Você	poderá	acompanhar	sua	vida	acadêmica	através	do	Sistema	Cobalto.	Nesse	sistema	você	
poderá	 consultar	 o	 atestado	 de	matrícula,	 histórico,	 avaliações	 e	 notas,	 frequência	 e	 outras	
informações.	 O	 acesso	 a	 esse	 sistema	 é	 garantido	 pelo	 número	 de	matrícula	 e	 no	 seguinte	
endereço:	https://cobalto.ufpel.edu.br/	

9.	E-mail	institucional	

É	 um	 serviço	 oferecido	 pela	 UFPel	 para	 todo	 o	 corpo	 discente	 e	 docente.	 É	 uma	 conta	 de	
correio	 eletrônico,	 diretamente	 vinculada	 a	 instituição.	 Essa	 permite	 troca	 de	 informações	
eletrônicas	com	outros	usuários	do	e-mail	institucional,	bem	como	com	usuários	que	utilizam	
de	outros	endereços	(ex:	Hotmail,	Gmail,	Yahoo...).		

A	 solicitação	 do	 email	 deve	 ser	 feita	 via	 cobalto,	 através	 do	 acesso	 a	 aba	 Aluno	 >	 e-Mail	
@UFPel	>	e-Mail	 institucional.	Através	dessa	página	será	possível	a	solicitação	do	e-mail	que	
será	criado	em	um	prazo	de	24	horas.	

	



10.	PET	ODONTOLOGIA	

O	 Programa	 de	 Educação	 Tutorial	 (PET)	 conta	 com	 um	 grupo	 de	 12	 bolsistas	 e	 1	 tutor	 que	
desenvolvem	atividades	abrangendo	a	tríade	ensino,	pesquisa	e	extensão	na	IES.	O	grupo	PET	
Odontologia	fica	no	7º	andar	na	sala	708	e	você	pode	nos	procurar	para	trocar	idéias	ou	pedir	
informações.	

11.	Centro	Acadêmico	de	Odontologia	(CAO)	

O	Centro	Acadêmico	de	Odontologia	é	a	organização	estudantil	que	representa	os	alunos	da	
Odontologia	da	UFPel.	Formado	por	estudantes,	é	órgão	de	extrema	importância	para	a	defesa	
dos	 interesses	 dos	 estudantes	 e	 para	 proposição	 de	 alternativas	 para	 os	 mais	 diversos	
problemas	 no	 dia	 a	 dia	 do	 estudante.	 Com	alguma	dúvida/sugestão,	 você	 pode	 encontrar	 o	
pessoal	do	CAO	no	quarto	andar,	na	primeira	sala	à	direita	ao	lado	do	elevador,	com	o	horário	
de	funcionamento	variando	de	acordo	com	a	gestão	que	o	coordena.	

12.	 Como	 chegar	 ao	 Campus	 Capão	 do	 Leão,	 Faculdade	 de	
Medicina	(LEIGA)	e	Faculdade	de	Odontologia	

O	 Campus	 Capão	 do	 Leão,	 onde	 são	 ministradas	 as	 disciplinas	 de	 Bioquímica,	 Fisiologia,	
Microbiologia,	Genética	e	Farmacologia	para	os	acadêmicos	de	Odontologia,	está	 situada	no	
município	do	Capão	do	Leão,	cerca	de	15	km	do	centro	de	Pelotas.	Abaixo	segue	um	mapa	com	
pontos	da	UFPEL.	

										 	

A- Restaurante	Universitário	Capão	do	Leão	
B- Parada	de	ônibus	Santa	Silvana	(Capão-	Centro)	

A	Faculdade	de	Medicina	da	Universidade	Federal	de	Pelotas	(Leiga),	onde	são	ministradas	as	
disciplinas	 de	 Anatomia	 e	 Histologia	 para	 os	 acadêmicos	 de	 Odontologia,	 está	 situada	 no	
Bairro	Fragata,	na	Avenida	Duque	de	Caxias,	cerca	de	2	km	do	centro	de	Pelotas.	Abaixo	segue	
um	mapa	com	pontos	de	referência	para	a	unidade	e	com	pontos	da	UFPEL	



	

A- Parada	do	ônibus	gratuito	da	UFPEL	
B- Parada	de	ônibus	Fragata-Centro	(Interbairros,	Santa	Silvana)	

A	 Faculdade	 de	 Odontologia	 da	 Universidade	 Federal	 de	 Pelotas,	 onde	 são	 ministradas	 o	
restante	das	disciplinas	do	ciclo	básico	e	a	partir	do	4º	semestre	todas	as	disciplinas	do	curso,	
está	situada	no	Bairro	Centro,	na	rua	Gonçalves	Chaves.	Abaixo	segue	um	mapa	com	pontos	de	
referência	para	a	unidade	e	com	pontos	da	UFPEL.		

	

A- Parada	do	ônibus	gratuito	da	UFPEL	(Igreja	Cabeluda:	Anglo	e	Medicina)	
B- Casa	do	Estudante	e	Restaurante	Universitário	(RU)	
C- Paradas	de	ônibus	linha	Interbairros	(Rua	Tiradentes,	na	esquina	da	Faculdade	e	

ao	lado	da	Universidade	Católica)	
D- Restaurante	Universitário	(RU)	
E- Parada	de	ônibus	Santa	Silvana	(Centro-Capão)	

	

13.	Carteirinha	do	ônibus	

A	 carteirinha	 do	 ônibus	 é	 um	 cartão	 que	 contém	 informações	 como	 ID,	 digitais	 e	 créditos	
disponíveis,	dos	quais	serão	descontados	pelo	validador,	localizado	apenas	nos	ônibus	de	linha	
urbana.	 Para	 obter	 essa	 carteirinha	 é	 necessário	 ir	 ao	 Posto	 central	 de	 transporte	 coletivo	
urbano	na	Av.	Bento	Gonçalves	nº	3372,	onde	deverá	ser	entregue	o	atestado	de	matrícula	e	a	
ficha	de	cadastramento,	que	deverá	ser	preenchida	no	local.		

Observações:		



-	Não	é	necessário	levar	foto,	pois	a	mesma	é	tirada	no	local;	

-	No	ato	de	inscrição	verifique	o	prazo	de	entrega	da	carteirinha;	

-	Alunos	beneficiados	no	auxílio	transporte	da	UFPel	não	pagam	passagem,	mas	precisam	
manter	a	carteirinha	carregada.	

-	Os	demais	alunos	têm	direito	de	adquirir	passagem	por	R$	1,30.			

-	Para	locais	de	recarga	próximos	a	você,	acesse	http://pratipelotas.com.br/pontos-de-venda.	

	

14.	Cadastro	na	Biblioteca		

Para	conseguir	empréstimo	é	necessário	fazer	um	cadastro	na	própria	biblioteca,	
apresentando	documento	com	foto.	

A	UFPel	possui	uma	biblioteca	digital	(https://pergamum.ufpel.edu.br/)	que	permite	consultar	
acervo,	reservar	livros,	renovar	empréstimos,	entre	outras	opções.		

	

15.	Restaurante	Universitário	

Horário	de	funcionamento:		

Segunda	a	sexta	
Almoço:	11h	–	13h30	
Jantar:	17h30	–	20h	
	
Sábados,	domingos,	feriados	e	pontos	facultativos:		
Almoço:	11h30	–	13h	
Jantar:	18h30	–	19h30	
Para	esse	é	necessário	possuir	auxilio	alimentação	integral.	O	pedido	é	feito	online	no	site	
https://wp.ufpel.edu.br/prae/coordenadoria-de-beneficios-estudantis/nucleo-de-atencao-a-
saude/.	Para	o	auxílio	de	alimentação	parcial	é	possível	realizar	o	pedido	de	troca	para	o	
auxílio	integral	na	PRAE.		
	
Os	Rus	ficam	localizados	na	Rua	Santa	Cruz,	entre	as	ruas	Tiradentes	e	Lobo	da	Costa	e	no	
Campus	Capão	do	Leão.		
É	necessário	apresentar	documento	com	foto	para	comprovar	a	matrícula	que	será	perguntada	
na	entrada.	A	refeição	custa	R$	2,00.	

16.	Linha	de	ônibus	

Horários	Transporte	Pelotas-	Campus	Capão	do	Leão:	Empresa	Santa	Silvana-	
http://prg.ufpel.edu.br/transporte/centro.php	

Horários	Transporte	Centro-	Faculdade	de	Medicina:		

17.	Transporte	de	Apoio	-	UFPel		
Linha:	Anglo	–	Medicina



	

	

	

	

1. Campus	Anglo	
2. Cotada	

3. ICH	ISP	FAE	–	UFPel	
4. Campus	II	do	ICH	–	UFPel	
5. Igreja	Cabeluda	

6. ICH	Geografia	–	UFPel	
7. Medicina	–	UFPel	
8. CEU	(Casa	do	Estudante	Universitário)	

9. Engenharia	Industrial	Madeireira	–	UFPel	
10. ALM	(Rua	Álvaro	Chaves	entre	Tiradentes	

e	Gen.	Teles)	

Horários	de	saída	da	Igreja	Cabeluda	(parada	5)	
07:30	 09:30	 11:30	
13:00	 15:30	 17:30	
18:30	 20:30	 22:30	
Para	mais	informações	de	itinerários	e	horários,	acesse:	
https://wp.ufpel.edu.br/transporte/2018/01/05/transporte-de-apoio-ufpel-2018/	

Linha:	Pelotas/	Capão	do	Leão	–	UFPel	
Empresa:	Santa	Silvana	
Via:	Centro	
Sentido	:	Pelotas	–	Capão	do	Leão	
Terminal	:	Rua	Andrade	Neves 
 
Logradouros	 Município	
Andrade	Neves	 Pelotas	
D.	Pedro	II	 Pelotas	
Barão	de	Santa	Tecla	 Pelotas	
Mal.	Floriano	Peixoto	 Pelotas	
Duque	de	Caxias	 Pelotas	
Eliseu	Maciel	 Capão	do	Leão	
UFPel	 Capão	do	Leão	
	
Horários	(segunda	à	sexta):	
07:15	–	07:25	–	07:40	–	13:20	–	13:30	
	
Sentido	:	Capão	do	Leão	-	Pelotas	
Terminal	:	Campus	UFPel 
 
Logradouros	 Município	
Terminal	Campus	UFPel	 Capão	do	Leão	
Avenida	Eliseu	Maciel	 Capão	do	Leão	
Avenida	3	de	maio	 Capão	do	Leão	
Avenida	Duque	de	Caxias	 Pelotas	
Baltazar	Brum	 Pelotas	
Lobo	da	Costa	 Pelotas	
Tiradentes	 Pelotas	
Andrade	Neves	 Pelotas	
	
	



Horários	(segunda	à	sexta):	
08:45	–	09:30	–	10:00	–	10:30:	12:00	–	13:30	–	14:05	–	14:45	–	15:30	
	
Outros	 horários	 no	 sentido	 Capão	 do	 Leão	 –	 Pelotas	 (segunda	 à	 sexta):	
Via	Barão	da	Santa	Tecla:	11:00	–	16:00	-	16:25	–	17:00	
Via	Benjamin	Constant	e	Duque	de	Caxias:	12:00	–	18:00	
Via	Jardim	América:	09:45	–	13:00	–	18:00	
	
Para	 mais	 informações	 de	 itinerários	 e	 horários,	 acesse:	 https://wp.ufpel.edu.br/suinfra/transporte-
campus-capao-do-leao/	

18.	Localize-se	na	UFPel	
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LEIGA – Faculdade de 
Medicina 
 
1 – Biblioteca da Leiga 

2 – Departamento de 
morfologia e instituto de 
biologia 

3 – Lancheria de Leiga 
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Campus Capão do 
Leão – Universidade 
Federal de Pelotas 
(UFPEL) 

1 – Restaurante 
Universitário 

2 – Parada de Ônibus 

3 – Departamento de 
Fisiologia 

4 – Departamento de 
Química Orgânica 

5 – Santander e Xerox 

6 – Faculdade de 
Agronomia Eliseu Maciel 
(FAEM)		


