


 

1. Palavras iniciais 
 

Este guia foi criado para orientar os alunos ingressantes no curso de Engenharia de 
Computação (EngComp) da Universidade Federal de Pelotas (UFPel). Pretende-se que o aluno 
encontre aqui todas as informações necessárias para o bom início de suas atividades como 
acadêmico da EngComp e da UFPel.  
 

O curso de graduação de Engenharia de Computação oferecerá cinquenta (50) vagas 
anualmente, no regime semestral, com duração de dez (10) semestres (integral). Enquadra-se de 
forma geral no perfil proposto pela Sociedade Brasileira de Computação, visando à formação de 
profissionais capazes de projetar e desenvolver sistemas computacionais (software, computadores e 
sistemas digitais).  
 
 
 
Sejam bem-vindos!  

 



 

2. Contato com o curso 
 

Em caso de qualquer dúvida, procure o coordenador Prof. Rafael Iankowski Soares 
(rafael.soares@inf.ufpel.edu.br), ou o secretário do colegiado do curso, funcionário Fabiano 

Pinho (secretaria@inf.ufpel.edu.br). O telefone do colegiado do curso é (53) 3921-1327. O curso é 
localizado no quarto andar do Campus Porto (Anglo), sendo a secretaria na sala 421 e a 
coordenação na sala 424.  
 

Acesse sempre o Portal da Computação UFPel no endereço http://inf.ufpel.edu.br para 
ficar atualizado com as novidades do curso e da universidade 
 



 

3. Perfil do Egresso 
 

Engenheiros de Computação projetam e desenvolvem software, computadores e sistemas 
digitais com capacidade de programação para aplicações: na automação, melhorando a qualidade, 
aumentando a velocidade e a segurança da produção; nos sistemas embarcados; nas 
comunicações digitais; em TV Digital, multimídia e entretenimento digital. Dominam conhecimentos 
em software, hardware, comunicações e suas interações, com princípios e métodos científicos. 
Coordenam e supervisionam equipes, estudam a viabilidade técnico-econômica, inovam, executam 
e fiscalizam processos, projetos e serviços técnicos e efetuam vistorias, perícias e avaliações 
emitindo laudos e pareceres técnicos. Em todas as suas atividades, consideram aspectos referentes 
à ética, segurança, legislação e impactos ambientais. 
 

O profissional formado no curso atua na indústria de software e de computadores; setores de 
tecnologia da informação, de telecomunicação, de planejamento e desenvolvimento de infraestrutura 
tecnológica e de desenvolvimento de software e hardware em instituições públicas e privadas; 
empresas que utilizam sistemas embarcados (dispositivos que integram software e hardware). Além 
dessas, o profissional pode atuar de forma independente empreendendo o seu próprio negócio ou 
como consultor. 
 
 



 

4. Estrutura Curricular 
 

A estrutura curricular do Curso de Engenharia de Computação cujo currículo é baseado nas 
Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação em Computação - Parecer CNE/CES 
Nº: 136/2012 (BRASIL, 2012) para os cursos da área de Computação. 
O currículo do Curso de Engenharia de Computação compreende um conjunto de três dimensões 
formativas em sua estrutura: 
 

● formação específica: compreende o conjunto de atividades acadêmicas indispensáveis à 

titulação do egresso e são concebidas através de disciplinas obrigatórias, dentre elas as 

disciplinas de Trabalho de Conclusão de Curso I e II; 

● formação complementar: compreende o conjunto de atividades que possibilite ao estudante 

adquirir conhecimentos formativos que complementam a sua formação específica. São 

concebidas através de disciplinas optativas e atividades complementares (atividades de 

ensino, pesquisa e extensão) na área do curso. 

● formação livre: compreende o conjunto de atividades em que o aluno possa adquirir 

conhecimentos através da sua própria escolha e são concebidas através de atividades de 

ensino, pesquisa e extensão, podendo ou não ser na área do curso, ofertadas pela própria 

Universidade ou outra Instituição de Ensino Superior. 

 
 



 

4. Estrutura Curricular 
 

Desde modo, a estrutura curricular compreende disciplinas obrigatórias, disciplinas optativas, 
atividades complementares e atividades livres que, cursadas / executadas, conduzem o acadêmico 
à obtenção do título de Engenheiro de Computação. O título será devido ao acadêmico que: 

● tenha cursado integralmente todas as disciplinas obrigatórias contabilizando 2663,3 horas; 

● tenha cursado um mínimo de 226,6 horas em disciplinas optativas como parte da Formação 

Complementar; 

● tenha cumprido um mínimo de 320 horas em atividades complementares em atividades de 

ensino, pesquisa ou extensão. Em duas destas opções, o aluno deverá cumprir o mínimo de 

120 horas em cada; 

● tenha adquirido um mínimo de 217 horas em atividades livres; 

● tenha adquirido os créditos acima mencionados em não menos de 10 semestres e não mais 

de 20 semestres. 

Em termos de carga horária mínima a estrutura curricular atende o Parecer CNE/CES Nº: 136/2012 
(CNE, 2012), visto que exigem para os cursos de Engenharia de Computação um mínimo de 3200 
horas. O cumprimento do mínimo de horas para obtenção do título equivale a uma carga horária 
total de 3427 horas. A Tabela abaixo sumariza a dimensão formativa do curso com suas respectivas 
carga horária. 

  

 

 



 

5. Grade disciplinar 
 

Nesta parte do manual são apresentadas as disciplinas do curso em formato de fluxograma. 
Podem ser identificadas as disciplinas, suas dependências e os seus créditos. 
 

A figura abaixo explica os itens contidos em cada representação da disciplina. Cada disciplina 
possui um código e um número de créditos associados. O número de créditos possui uma relação 
direta com a carga horária da disciplina. Por exemplo, uma disciplina de 4 créditos possui uma carga 
horária total no semestre de 68 horas (17 horas para cada crédito) e uma carga horária semanal 
típica de 4 horas. 
 



 

6. Programas de auxílios e bolsas 
 

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

A Pró-reitora de Assuntos Estudantis (PRAE) disponibiliza aos alunos inscrições para os 
seguintes benefícios: Auxílio Alimentação, Auxílio Transporte, Auxílio Moradia e Auxílio Pré-Escolar. 
 

As condições e documentos necessários para solicitar os benefícios podem ser encontrados 
no Edital do PRAE: http://wp.ufpel.edu.br/prae/editais/. 
 

Além desses auxílios, o curso e seus professores oferecem bolsas de trabalho, bolsas de 
tutoria, bolsas no grupo PET Computação e bolsas de pesquisa. Estas bolsas, normalmente, são 
direcionadas para os melhores alunos de cada turma e permitem experiências de formação 
complementares àqueles presentes no currículo. Para maiores informações, fique atento aos e-mails 
enviados para a lista da computação. 
 



 

7. SACOMP 
 

A SACOMP, Semana Acadêmica da Computação, é um evento sem fins lucrativos organizado 
pelo PET Computação para alunos de computação e entusiastas externos. Referência no cenário 
estadual, a SACOMP conta, em média, com 300 participantes por dia, oferecendo oportunidades 
não apenas aos alunos da UFPel, como também a todos estudantes interessados em tecnologia da 
região sul. Palestras e minicursos são ofertados nos turnos da manhã e da tarde aos inscritos, 
divididos em 5 dias de evento. 
 

Nomes de peso como IBM e Dell já ofereceram palestras e minicursos, agregando 
conhecimento além dos vistos em aulas e introduzindo novas áreas que podem interessar aos 
futuros formandos. 
 

Além de preencher o currículo dos inscritos com horas complementares, o evento oferece um 
coffe break de qualidade e sorteia brindes oferecidos pelos parceiros e apoiadores. 
 

O evento está em sua vigésima segunda edição, sendo construído cada vez com mais 
qualidade e excelência. 
 
 



 

8. Sistema de avaliação 
 

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

A verificação do aproveitamento do aluno será realizada por disciplina, abrangendo aspectos 
de assiduidade e avaliação de conhecimentos. A aprovação em cada disciplina é apurada 
semestralmente e fica condicionada à frequência do aluno 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). 
 
 
 
 



 

8. Sistema de avaliação 
 

Considerar-se-á definitivamente reprovado o aluno que obtiver, média semestral inferior a 3 
(três). O aluno que obtiver média semestral inferior a 7,0 (sete) e igual ou superior a 3,0 (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, obtiver média igual ou superior a 5 (cinco), resultante 
da divisão por 2 (dois) da soma da nota semestral com a do exame. 
 

O controle de integralização curricular será feito pelo sistema de créditos. Cada crédito 
corresponde a 15 (quinze) horas de aulas teóricas ou de 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. 
 
 
 





 

8. Sistema de avaliação 
 

A hora de crédito não poderá abranger menos de 50 (cinquenta) minutos de trabalho escolar 
efetivo, podendo, porém, ultrapassar esse limite a critério do Conselho Coordenador do Ensino e da 
Pesquisa, por proposta do Colegiado de Curso. Às disciplinas se atribuirão tantos créditos quantos 
resultem do número e da natureza das aulas e atividades exigidas em cada caso específico. 
Compete ao Conselho Coordenador do Ensino e da Pesquisa, por proposta do Colegiado de Curso 
correspondente estabelecer o número de créditos por disciplina. 
 

Para mais informações, acesse: https://wp.ufpel.edu.br/scs/regimento/ 
 



 

9. Sistema de consulta aos alunos 
 

O aluno poderá acompanhar toda a sua vida acadêmica através do Sistema Cobalto. Podem 
ser consultadas as disciplinas que o aluno está matriculado, o histórico de notas, a frequência, entre 
outras informações. No dia de sua matrícula você receberá seu número de matrícula e uma senha 
que permitirão o acesso a este sistema. Não deixe de anotar estes dados!  

 
O sistema pode ser acessado em: https://cobalto.ufpel.edu.br/ 

 
 



 

10. E-mail 
 

Todos os alunos do curso podem possuir um e-mail da computação (fulano@inf.ufpel.edu.br). 
Para isto, devem comparecer junto a administração dos laboratórios computação. 
 

Listas de Discussão 

O curso possui um conjunto de listas de discussão por e-mail. Por elas os professores 
informam troca de salas, mudanças no cronograma, etc. Também por elas convites e oportunidades 
são divulgados. 
 

ccomp-l@inf.ufpel.edu.br: Meio de comunicação oficial entre coordenador e professores com 
os alunos regularmente matriculados no curso de Engenharia de Computação. Assinatura 
automática, obrigatória e exclusiva para alunos matriculados. 
 



 

11. Programa de Educação Tutorial  

(PET Computação) 
 

Este grupo é formado por alunos dos cursos de Ciência da Computação e de Engenharia de 
Computação e tem o objetivo de desenvolver atividades de qualificação dos cursos e da área de 
Computação na UFPel, através de atividades de ensino, pesquisa e extensão. Os integrantes do 
grupo, que estão alocados na sala 425, são uma boa fonte de informações, de troca de ideias e de 
ajuda, especialmente para os calouros. 
 



 

12. Diretório Acadêmico Blaise Pascal 

(DABP) 
 

O Diretório Acadêmico Blaise Pascal é a organização estudantil que representa os alunos dos 
cursos de Ciência da Computação e Engenharia de Computação da UFPel. Formado por 
estudantes destes cursos, é uma instância importante para defesa dos interesses dos estudantes e 
para proposição de alternativas para os mais diversos problemas no dia-a-dia acadêmico. 
 



 

13. Carteirinha do ônibus 
 

A carteirinha do ônibus é um cartão que contém informações como ID e créditos disponíveis, 
dos quais serão descontados pelo validador, localizado apenas nos ônibus de linha urbana.  

 
Para obter esta carteirinha é necessário ir à loja PRATI na Av. Bento Gonçalves nº 3384, 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 será tirada no local.  
 

● A carteirinha fica pronta no ato de inscrição. 
  

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

● Os demais alunos têm direito a adquirir passagens por R$ 1,49. 
 

● No início de cada semestre, deve ser realizada solicitação para o desbloqueio do cartão, pelo 
endereço: http://pratipelotas.com.br/validacao-escolar 

 
 
 
 
 

 



 

14. Cadastro na biblioteca 
 

A biblioteca que contém o acervo da computação é a do Campus Porto (Anglo).  
 

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

Você pode acessar a biblioteca digital (http://pergamum.ufpel.edu.br/) que permite consultar 
acervo, reservar livros, renovar empréstimos, entre outras opções. 
 

 
 
 
 

 
 
 



 

15. Restaurante Universitário 
 

Há três unidades do RU:: Santa Cruz, Anglo e Capão do Leão. 
 

Horários de funcionamento:  
 

Segunda a Sexta:  
Café da manhã: 06:45h às 07:45h (somente no da Santa Cruz) 
Almoço: 11:00h às 13:30h  
Janta: 17:30h ás 20:00h  

 
Sábados, domingos, feriados e pontos facultativos (somente no da Santa Cruz):  

Café da manhã: 08:30h às 09:30h  
Almoço: 11:30h às 13:00h  
Janta: 18:30h às 19:30h  

 
É necessário apresentar documento com foto ou carteirinha da UFPel. 
A refeição custa R$ 2,00. 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

15. Restaurante Universitário 
 

Para ter direito ao café da manhã e aos almoços e jantas nos finais de semana, feriados e 
pontos facultativos, é necessário possuir o auxílio alimentação integral. O pedido é feito online no 
site http://wp.ufpel.edu.br/prae/ Caso você tenha o auxílio alimentação parcial é possível realizar o 
pedido de troca para o auxílio integral na PRAE, localizado no Campus II na Almirante Barroso 
1202, telefone (53) 32844300.. 
 

Para maiores informações sobre cardápio ou outras notícias, acesse a página no Facebook: 
http://www.facebook.com.br/re.ufpel 
 

 
 
 
 

 
 
 



 

16. Linhas de ônibus pagas 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 

16. Linhas de ônibus pagas 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 

17. Transporte de Apoio (UFPel) 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

17. Transporte de Apoio (UFPel) 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

18. Localize-se no Campus 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 

18. Localize-se no Campus 
 
A - Paradas de ônibus Benjamin-CohabPel (sentido centro) 
 
B - Parada do ônibus gratuito da UFPel 
 
C - Restaurante Universitário 
 
D - Biblioteca 
 
E - Acesso ao elevador (Computação no 4o andar) 
 
F - Cafeteria Universitária 
 

 
 

 
 
Aviso Importante 

 
Lembre-se de que você está ocupando uma vaga em uma universidade federal. 
Caso você queira desistir do curso, notifique a secretaria ou o(a) coordenador(a) do curso. 
 


