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BEM-VINDOS

 
Olá, calouros(as)! Somos o PET APOIO, fazemos
parte do PET CONEXÕES COMUNIDADES DO CAMPO!

Estamos felizes em compartilhar com vocês os
nossos conhecimentos acerca da universidade.
Esperamos, de coração, que as informações
contidas neste manual possam ajudar, orientar,
cada um de vocês no momento em que precisarem.

Abraços!
PET APOIO



PET APOIO

Kaline Isamara

pet_conexoes

Conheça um pouco
sobre o grupo

PET CONEXÕES COMUNIDADES DO CAMPO - UFERSA ANGICOS

O Programa de Educação Tutorial (PET) é desenvolvido por
grupos de estudantes (bolsistas e voluntários), com tutoria
de um professor(a), orientados pelo princípio da
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

TUTORA

Profª Gislene

- Jéssica Murienny
- Pedagogia

- Laura Fernanda
- Pedagogia

- Louriete Ribeiro 
- Pedagogia

- Yuri Eduardo
- Ciência e Tecnologia 

Heliaty Marco Aline Odísia Tathianni Pablo Vinícius

DEMAIS PETIANOS(AS)

Siga o PET no Instagram

https://www.instagram.com/pet_conexoes/
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https://drive.google.com/file/d/1RCULKOvCWHPeLuWyMRqjCXixgB7wigu6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RCULKOvCWHPeLuWyMRqjCXixgB7wigu6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yErhVaPzVAwyHfNtfY9k3PlSTRqZOopx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vtA0f39X1djDTVG1pPPJBZraZ_jglLCa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1naNNGLw0vRSD88vQ0523Gxm6CQj5PML5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_X-84Oy3pPUBlafHgwGWQMq3PKoUsrNL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_X-84Oy3pPUBlafHgwGWQMq3PKoUsrNL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PDiaukz7jBs88yXmjTkwgPTtt1_QEIR7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_hDiw7ZJUjngwF1PpJ7YtrxfvBdZVAPj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_hDiw7ZJUjngwF1PpJ7YtrxfvBdZVAPj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_hDiw7ZJUjngwF1PpJ7YtrxfvBdZVAPj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1b4j_CFKSbf2YD-XGm4L3mMKUCbDNWsDI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AyiD9I1mAbu0FNY9D-02xnujML2UcLoo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AyiD9I1mAbu0FNY9D-02xnujML2UcLoo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AyiD9I1mAbu0FNY9D-02xnujML2UcLoo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AyiD9I1mAbu0FNY9D-02xnujML2UcLoo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VSrprLoAp_4rzd0PRnoGlrecv4mEP7ul/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VSrprLoAp_4rzd0PRnoGlrecv4mEP7ul/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VSrprLoAp_4rzd0PRnoGlrecv4mEP7ul/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bMZQoIuszJI7-fiBpb7b1zevsMtZJFLw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fz6LrwkfUx3wwA-YKaKS09MpXNb9S-5O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fz6LrwkfUx3wwA-YKaKS09MpXNb9S-5O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ei7COADF8lt5S0dTWfSl5wjvwFfBcbq8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ei7COADF8lt5S0dTWfSl5wjvwFfBcbq8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BfvJnelBJsgrKZcPHJUdX_p_vKS8TNzd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/u/5/folders/1MGIiv-TIxVVY4eZQAmQjXNPENAMy3lkB
https://drive.google.com/file/d/1yErhVaPzVAwyHfNtfY9k3PlSTRqZOopx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/u/5/folders/1MGIiv-TIxVVY4eZQAmQjXNPENAMy3lkB
https://drive.google.com/drive/u/5/folders/1MGIiv-TIxVVY4eZQAmQjXNPENAMy3lkB
https://drive.google.com/drive/u/5/folders/1MGIiv-TIxVVY4eZQAmQjXNPENAMy3lkB
https://drive.google.com/file/d/1PDiaukz7jBs88yXmjTkwgPTtt1_QEIR7/view
https://drive.google.com/drive/u/5/folders/1MGIiv-TIxVVY4eZQAmQjXNPENAMy3lkB
https://drive.google.com/drive/u/5/folders/1MGIiv-TIxVVY4eZQAmQjXNPENAMy3lkB
https://drive.google.com/drive/u/5/folders/1MGIiv-TIxVVY4eZQAmQjXNPENAMy3lkB
https://drive.google.com/drive/u/5/folders/1MGIiv-TIxVVY4eZQAmQjXNPENAMy3lkB
https://drive.google.com/file/d/1A0v8W3VJvOrOSRJqnsWDJMWOmq8_NSNa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/u/5/folders/1MGIiv-TIxVVY4eZQAmQjXNPENAMy3lkB


REDES SOCIAIS / CONTATOS

EMPRESAS JRS / INCUBADORAS / STARTUP

MOVIMENTO ESTUDANTIL

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

ATENDIMENTO PSICOLÓGICO

RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO - RU

https://drive.google.com/file/d/1uXtt29rZ_LU94PWSFiJK61Q1fa-WAYG3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uXtt29rZ_LU94PWSFiJK61Q1fa-WAYG3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PcIhBbX20bzD3WAc-sN8_ymepsQ-CRL7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PcIhBbX20bzD3WAc-sN8_ymepsQ-CRL7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PcIhBbX20bzD3WAc-sN8_ymepsQ-CRL7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vJ4mjzg-wnMSj_yYVi0eQl1qD2BWFAdd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vJ4mjzg-wnMSj_yYVi0eQl1qD2BWFAdd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EZkpdehOQywXYBulVTrJSBjL1gSJi4vo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EZkpdehOQywXYBulVTrJSBjL1gSJi4vo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/u/5/folders/1MGIiv-TIxVVY4eZQAmQjXNPENAMy3lkB
https://drive.google.com/drive/u/5/folders/1MGIiv-TIxVVY4eZQAmQjXNPENAMy3lkB
https://drive.google.com/file/d/1pDAMvJ0pqUS0NxgqQspintJ6YQ_PR-t-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/u/5/folders/1MGIiv-TIxVVY4eZQAmQjXNPENAMy3lkB
https://drive.google.com/file/d/1VRJD9dJsEXkTrqflDgXEyzT76tRp52fH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VRJD9dJsEXkTrqflDgXEyzT76tRp52fH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/u/5/folders/1MGIiv-TIxVVY4eZQAmQjXNPENAMy3lkB
https://drive.google.com/file/d/1pV7jEplyhZTgYrgGJ7MFHQY9fO9C5Ydm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pV7jEplyhZTgYrgGJ7MFHQY9fO9C5Ydm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pV7jEplyhZTgYrgGJ7MFHQY9fO9C5Ydm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/u/5/folders/1MGIiv-TIxVVY4eZQAmQjXNPENAMy3lkB


LOCALIZAÇÃO

Qual o endereço
da UFERSA
Angicos?

A UFERSA está
localizada na Rua
Gamaliel Martins

Bezerra, nº 587, bairro
Alto da Alegria.

https://www.google.com.br/maps/search/Rua+Gamaliel+Martins+Bezerra,+n%C2%BA+587,+bairro+Alto+da+Alegria./@-5.6588945,-36.6085136,15.7z/data=!5m2!1e4!1e1


CONHECENDO ANGICOS

DADOS GERAIS

Angicos fica situada na região
central do estado do Rio
Grande do Norte. Localiza-se a
171 km da capital, Natal.

Sua extensão terrritorial é de
741,582 km², com uma
população estimada em 11 705,
segundo o IBGE 2020.

O acesso pela BR 304, liga aos municípios de
Fernando Pedroza, Lajes, Ipanguaçu e Itajá.
Com o tráfico principal de veiculos a Natal,
Assu, Mossoró, Fortaleza e demais cidades do
estado.

(84) 99601-1479                 Cleber da rodoviária

Contato para mais informações sobre viagens: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande_do_Norte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Natal_(Rio_Grande_do_Norte)


CONHECENDO ANGICOS

EVENTOS CULTURAIS

Um dos principais eventos
culturais acontece no mês de
março com as festividades do
padroeiro da cidade, São José e
vaquejadas no mês de maio. Tendo
como ponto turístico principal e
marco do estado, o Pico do Cabugi.

O método de alfabetização
idealizado por Paulo Freire em
1963, Ás 40 horas de Angicos, é
referência para a educação no
Brasil e no mundo inteiro!

http://angicos50anos.paulofreire.org/documentario-tem-como-protagonistas-19-ex-
alunos-do-educador-paulo-freire-em-angicos-rn/

CURIOSIDADES

CLIQUE AQUI PARA SABER MAIS

    Angicos é popularmente conhecida por "Terra do pêlo"!

"A fruta exótica é proveniente da palma, uma espécie de
cacto. A utilização do pêlo remete a uma tradição antiga
dos moradores da cidade que tinham o hábito de
consumir a fruta in natura com açúcar. Se quisesse
reconhecer um angicano, se identificaria pela língua, se
existisse a presença de pêlos, proveniente da fruta,
seria angicano raiz."

1

As 40 horas de Angicos2

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pico_do_Cabugi
http://angicos50anos.paulofreire.org/documentario-tem-como-protagonistas-19-ex-alunos-do-educador-paulo-freire-em-angicos-rn/


CONHECENDO ANGICOS

PONTOS COMERCIAIS

PRECISA DE REMÉDIO? ÁGUA? LANCHE?

- Farmácia Menor Preço
(84) 99669-7587

- Unifarma São Pedro
(84) 99107-8569

- Drogaria Angicana
(84) 99904-6658

- Pizzaria Forno a lenha 
(84) 99622-7453

- Açaiteria Congelatto
(84) 99931-5619

- Potência Bar
(84) 99703-6223

- Rodrigo Lanches
(84) 99693-1603

- Bebeto Lanches
(84) 99675-6588

- Varanda da Pizza
(84) 9623-4141

- Damião Salgados
(84) 9167 - 7266

- Mercadinho Santana
(84) 99118-5990

- Rede Ideal Supermercado
(84) 99450-4438

- Mercantil Camará
(84) 99919-7022

- Bom Vizinho Supermercado
(84) 99931-1473

- Rede Gol Supermercado
(84) 99173-2879

- Panificadora Pão de Mel
@paodemelangicos_oficial

- Baú do Bolo
(84) 99451-2566 

- Pousada Conforto do Sertão
(84) 99940-0225

- Pousada Vovó Aidê
(84) 9102 - 3169

- Branco Kitnet
(84) 9701-7091
(84) 8747 - 2190

- Pão de Batata
(84) 99605-2288

- Rodolfo quentinhas
(84) 9813-8647

- Fabiano Água
(84) 9703-9029

- Zé Firmino Água
(84) 99602-5914

- Pastelaria Santa Luzia
(84) 9675 - 6247

- Hot Dog do Netinho
(84) 9152 - 1214

- Sara Cakes doce e tortas
(84) 9971 - 2767

- Cleiton Moto Taxi
(84) 9983 - 8065

- Claudio Moto Taxi
(84) 9921 - 6539

- Didi Moto Taxi
(84) 9114 - 5973

https://l.instagram.com/?u=http%3A%2F%2Fwa.me%2F5584991078569&e=ATNV6TYsiP_WG1SbVFIL2VCWqol9mHOdpp_Kq780zfXleY50fKXR0Uwq0C9IMKzbS4x6OKI8jo7-OERwG75LNg&s=1
https://l.instagram.com/?u=https%3A%2F%2Fapi.whatsapp.com%2Fsend%3Fphone%3D5584996756588&e=ATMAQBl_En0kUrxDv9lqlKoiAkdrXwmY7K8KWvOZJvsLCnDXlHORA4DidArAQHITZBcVbm7xegi4XMCa4hD12w&s=1
https://l.instagram.com/?u=http%3A%2F%2Fwa.me%2F5584994504438&e=ATNkF0h1H17Q-ACdSXvSQU5xGc3d7ggmaB8IXGspQgxP2Q56-qp5tyUlXZ92g5PI7rDMmef7bUangvk84UTQdg&s=1
https://l.instagram.com/?u=https%3A%2F%2Fapi.whatsapp.com%2Fsend%3Fphone%3D5584994512566&e=ATMsHZ_UTm3Rs5_guQz-8DhSipbr_t3AkzliAjqfxIy-MJawbF2EgVhqeNnSzOdQDOuyfBNdCkPb1xJCvKMGoQ&s=1


CLIQUE NA IMAGEM

CLIQUE NA IMAGEM

CLIQUE NA IMAGEM

Como estudar em casa?

DICAS DE ESTUDO

1

PARA MAIS INFORMAÇÕES

Dicas sobre: ambiente, gerenciamento de tempo, dentre outras.

Como estudar para a prova?2

PARA MAIS INFORMAÇÕES

Quando o período está um pouco corrido e as provas se aproximam,
o que fazer?

Como organizar uma tarefa3

PARA MAIS INFORMAÇÕES

A tarefa dividida na sequência de passos torna-se menos cansativa
e você tem mais facilidade em se concentrar nela.

https://www.instagram.com/p/CGPwXsHBrBN/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CG3Mdy0hDPu/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CHGaRYRBo9S/?utm_medium=copy_link


CLIQUE NA IMAGEM

CLIQUE NA IMAGEM

CLIQUE NA IMAGEM

Como ter foco nos estudos? Técnica Pomodoro

DICAS DE ESTUDO

4

PARA MAIS INFORMAÇÕES

 
A Técnica Pomodoro é um método de gerenciamento do tempo. 

Sem disposição para estudar?5

PARA MAIS INFORMAÇÕES

 
É difícil manter a disposição em casa para estudar, não é mesmo?
Porém, há coisas que podemos fazer que irão contribuir para um

maior vigor na hora de estudar.

5 dicas para melhorar a saúde mental6

PARA MAIS INFORMAÇÕES

 
A saúde mental é de extrema importância, vamos cuidar da nossa!

https://www.instagram.com/p/CGiee_HBgI_/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CNTpPd_hUsg/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CIN_FJvhGKx/?utm_medium=copy_link


1ª - Capela (Alto da Alegria) 
2ª - Panificadora e Lanchonete Maná (Alto da Alegria)
3ª - Mercadinho do Babado
4ª - Praça do INSS / Ao lado (Alto da Esperança)
5ª - Madeireira Esperança (Alto da Esperança)
6ª - Mercadinho do Gaúcho (Próximo ao Batalhão da PM)
7ª - Rotatória (Próximo a Portiguar Honda)
8ª - Praça da Escola Francisco Veras (Alto do Triângulo)
9ª - Rodoviária 
10ª - Banco do Brasil 
11ª - Praça da Igreja São José (Praça central)
12ª - Praça do semitério
12ª - Capela
13ª - Condomínio Canaã (Alto da Alegria)
14ª - UFERSA

VOCÊ PODE ESPERAR
O ÔNIBUS NAS

SEGUINTES PARADAS

Como chegar 
 à UFERSA?

Quais as 
paradas do
circular?

Horários de saída
(UFERSA) 

do circular 
7:10 / 9:10 / 09:50 / 11:40 / 13:00 / 13:30 (até o Banco do Brasil) /

15:10 / 15:50 / 17:40 / 18:10 / 20:00 / 20:40 / 22:30. 

ÔNIBUS



E-MAIL
INSTITUCIONAL

E como eu 
faço isso?

Qualquer dúvida ou dificuldade pode ser sanada com apoio da equipe de
Suporte da SUTIC, especialmente através do

 e-mail:
atendimento.sutic@ufersa.edu.br.

Foi atribuída uma senha temporária válida apenas para o primeiro acesso à
conta. 

Esta senha é distinta para cada discente e segue o seguinte padrão 
 

abc123DEF99, onde:
 

· abc = 3 primeiros caracteres do primeiro nome em minúsculos;
· 123 = 3 últimos dígitos do CPF;
· DEF = 3 primeiros caracteres do último nome em Maiúsculas;
· 99 = dia do nascimento com 2 dígitos. Se nascido no dia 2, por exemplo, use 02;

Para saber qual seu e-mail, acesse o Portal do Discente SIGAA; em Dados Institucionais
(canto inferior direito) você terá dois e-mails: o e-mail Pessoal, cadastrado ao criar o

usuário no sistema, e o Institucional gerado pela UFERSA.
 

a UFERSA criou um e-mail para cada aluno com o domínio @alunos.ufersa.edu.br.
 

https://pedagogiaangicos.ufersa.edu.br/


MATRÍCULA

VOCÊ SABIA?
 

"A matrícula dos ingressantes é realizada, automaticamente,  
pela PROGRAD e SUTIC, seguindo a estrutura curricular atual
do curso."

"Já os alunos(as) que irão cursar a partir do
segundo período e os estudantes selecionados
pelos processos de vagas não iniciais, deverão
então, solicitar matrícula nas turmas por meio do
SIGAA."

E como eu 
faço isso?

No SIGAA, você deve seguir desta forma:

1



MATRÍCULA

2

3

LEMBRETE

Finalize inserindo a data de nascimento e senha! Não
esqueça de salvar antes de fechar.

Lembrando que o processo só finaliza quando é
disponibilizado a impressão do comprovante. O
comprovante deverá ser salvo.

Para mais informações acesse:
https://prograd.ufersa.edu.br/matricula-no-sigaa-passo-a-passo/

https://prograd.ufersa.edu.br/matricula-no-sigaa-passo-a-passo/


HORÁRIOS

   56N12? 
O que significa

isso?

É bem simples! Veja:

56N12

Dias da semana

São enumerados assim:
2 = segunda-feira

3 = terça-feira
4 = quarta-feira
5 = quinta-feira
6 = sexta-feira

7 = sábado

Turno
M = manhã
T = tarde
N = noite

Horário da
aula

M = 2º, 3º, 4º e 5º
T = 2º, 3º,  4º e 5º
N = 1º, 2º, 3º e 4º

Nas turmas do turno da manhã e tarde o horário
da aula começa a partir do 2º (apenas em

Mossoró começa a partir do 1º).



SIMPLES! No SIGAA vá em: Ensino        Consultar Índices Acadêmicos

ÍNDICES ACADÊMICOS

Os índices são importantes para processos seletivos
de bolsas e programas da universidade, como também
em alguns processos seletivos para estágios não
obrigatório.

Onde consulto 
meus índices
acadêmicos?

Significado das siglas

Descrição dos Índices Acadêmicos
 



SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS

Você sabia que muitos documentos solicitados
pelos alunos podem ser retirados via SIGAA, não
necessitando solicitar presencialmente?

Declaração de vínculo

EXEMPLOS

Histórico escolar

Atestado de matrícula



CURSOS

LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO E INFORMÁTICA (LCI)

Em quais 
áreas posso

atuar?

O campo de atuação do Licenciado em Computação é vasto e oferece
uma gama extensa de possibilidades, dentre as quais destacamos
as seguintes:

Criação, utilização e avaliação de software educacional;
Elaboração e participação em projetos na área de Educação a
Distância (EAD);
Professores de computação para o Ensino Fundamental II, Ensino
Médio e Profissional; 
Desenvolvimento de materiais instrucionais através do emprego da
informática; 

coordenação de laboratórios de Informática;
coordenação das atividades e projetos pedagógicos e de
aprendizagem desenvolvidos nos laboratórios de Informática, em
sintonia com coordenadores e professores da escola ou órgão
público;
atuação em aulas de informática para os alunos;
capacitação de professores e comunidade escolar, segundo
critérios das escolas para trabalho com informática educativa. 
assessoria às instituições educativas que constroem Propostas
Pedagógicas numa perspectiva intercomplementar dos
conhecimentos;
coordenação de Programas de Educação Alternativos; 
assessoria à Educação nos Movimentos e Organizações Sociais
que desenvolvem práticas inclusivas.

Organização e administração de laboratórios de informática, mais
especificamente: 



CURSOS

E em relação 
as atividades

complementares
?

Qual a carga 
horária obrigatória 

do curso?

SE LIGA NAS INFORMAÇÕES SOBRE A
CARGA HORÁRIA DO CURSO

Componentes curriculares obrigatórios: 1680h
Componentes curriculares optativos: 120h
Atividades complementares: 240h
Práticas de ensino: 405h
Estágio supervisionado: 420h
Carga horária total: 2865h

Coordenadora: Thatiana Cunha Navarro
Diniz
Contato: thatiana.souza@ufersa.edu.br / 
Local: Campus Angicos – Bloco 1 de
Professores – Sala 16

Coordenação de Curso

Vice-coordenadora: Joêmia Leilane Gomes
de Medeiros
Contato: leilane.gomes@ufersa.edu.br 

Para mais informações clique aqui
 

https://coinfangicos.ufersa.edu.br/

Contato:
computação.angicos@ufersa.edu.br

https://coinfangicos.ufersa.edu.br/
https://pedagogiaangicos.ufersa.edu.br/


LICENCIATURA EM PEDAGOGIA

CURSOS

Em quais 
áreas posso

atuar?

O campo de atuação do pedagogo(a) é amplo e abrange diversas
áreas, oferecendo assim caminhos diferentes para cada
profissional, de acordo com as suas preferências é claro.

Docência: desde a educação infantil até o ensino superior;

Gestão: o pedagogo(a) é responsável pela gestão educacional,
atuando na articulação e acompanhamento das ações
pedagógicas nos espaços educacionais formais e não formais.

Psicopedagogia: podendo atuar em hospitais, clínicas, centros
comunitários, também em consultórios próprios para diagnósticos e
intervenções em dificuldades de aprendizagem, transtornos, dentre
outros.

Empresas: o pedagogo(a) utiliza técnicas e métodos para
desenvolver tanto a área pessoal quando em equipe dos
colaboradores de uma empresa. O principal objetivo é gerar
mudanças comportamentais e reconstruir conceitos básicos
positivos, como: trabalho em equipe, criatividade, empatia, etc. 

Pedagogia Hospitalar: é a área que garante que crianças e
adolescentes que estão doentes e internados tenham acesso à
educação.



Coordenação de Curso

CURSOS

Qual a carga 
horária obrigatória 

do curso?

E em relação 
as atividades

complementares
?

SE LIGA NAS INFORMAÇÕES SOBRE A
CARGA HORÁRIA DO CURSO

Componentes curriculares obrigatórios: 2670h
Componentes curriculares optativos: 180h
Componentes curriculares eletivos: 120h
Práticas de ensino: 405h
Estágio supervisionado: 405h
Carga horária total: 3435h

Coordenadora: Fádyla Késsia Rocha de
Araújo Alves
Contato: fadyla.araujo@ufersa.edu.br

Contato:
pedagogia.angicos@ufersa.edu.br

Vice-coordenadora: Akynara Aglaé
Rodrigues Santos da Silva Burlamaqui
Contato: akynara.aglae@ufersa.edu.br 

Para mais informações clique aqui
 

https://pedagogiaangicos.ufersa.edu.br/

https://pedagogiaangicos.ufersa.edu.br/
https://pedagogiaangicos.ufersa.edu.br/


INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA (CeT)

CURSOS

Em quais 
áreas 

posso atuar?

O campo de atuação do Bacharel egresso é bastante amplo,
estando apto a atuar em diversas empresas, como:

Empresas de serviços;   

Empresas de consultoria, assessoria e fiscalização onde um
profissional com bons conhecimentos matemáticos e científicos
é desejável;

Autarquias, associações e governos federal, estadual e
municipal em cargos onde o nível superior é necessário;

Indústrias na parte de gestão e supervisão;

O egresso do curso Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia
também está apto a seguir os estudos no âmbito acadêmico, caso
opte por um curso de segundo ciclo ou siga para um curso de
pós-graduação.



Coordenação de Curso

CURSOS

Qual a carga 
horária obrigatória 

do curso?

E em relação 
as atividades

complementares
?

SE LIGA NAS INFORMAÇÕES SOBRE A
CARGA HORÁRIA DO CURSO

Componentes curriculares obrigatórios: 1440h
Componentes curriculares optativos: 810h 
Projeto de TCC:  30h
TCC:  30h
Atividades Complementares: 90h 
Carga horária total: 2400 h

Coordenadora: Francisco Vieira de
Oliveira 
Contato:  francisco.vieira@ufersa.edu.br

Contato:
cetintegral.angicos@ufersa.edu.br 

Vice-coordenadora: Enai Taveira da
Cunha
Contato: enai@ufersa.edu.br

Para mais informações clique aqui
 

https://cetangicos.ufersa.edu.br/

https://pedagogiaangicos.ufersa.edu.br/
https://cetangicos.ufersa.edu.br/


BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (BSI)

CURSOS

Em quais 
áreas posso

atuar?

A atuação do Bacharel em Sistemas de Informação desenvolve-se
nas seguintes dimensões

Desenvolvimento de sistemas de informação: poderá
desempenhar os papéis de analista de sistemas, programador
de sistemas, gerente de desenvolvimento de sistemas de
informação, gerente de projetos de sistemas de informação,
consultor/auditor em desenvolvimento de sistemas de
informação, e outras relacionadas com o desenvolvimento de
software;;

.

Gestão de sistemas de informação: poderá atuar como gerente
de sistemas de informação, consultor/auditor em gestão de
sistemas de informação, etc. Bem como em áreas como data
base, marketing, mineração de dados, comércio eletrônico,,
marketing digital, business intelligence e outras funções de
negócios dependentes da aplicação da tecnologia de
informação e comunicação.



Coordenação de Curso

CURSOS

Qual a carga 
horária obrigatória 

do curso?

E em relação 
as atividades

complementares
?

SE LIGA NAS INFORMAÇÕES SOBRE A
CARGA HORÁRIA DO CURSO

Componentes curriculares obrigatórios: 1920h
Componentes curriculares optativos: 120h
Componentes curriculares eletivos: 240h 
Atividades Complementares: 300h
Estágio supervisionado: 300h
Carga horária total: 3000h

Coordenadora: Araken de Medeiros Santos 
Contato: araken@ufersa.edu.br

Contato:
bsi.angicos@ufersa.edu.br 

Vice-coordenadora: Maria das Neves
Pereira
Contato:  nevespereira@ufersa.edu.br

Para mais informações clique aqui
 

https://bsiangicos.ufersa.edu.br/

https://pedagogiaangicos.ufersa.edu.br/
https://bsiangicos.ufersa.edu.br/


 

ESTÁGIOS

VOCÊ SABIA?
Existem os estágios

obrigatórios e os
não obrigatórios!

OBRIGATÓRIO NÃO OBRIGATÓRIO

"É uma atividade obrigatória,
definida como tal no projeto
pedagógico do curso, constituindo-
se como um componente curricular
indispensável para integralização
curricular."

(Dispensado para o curso de CeT)

"É uma atividade opcional, prevista no
projeto pedagógico do curso no âmbito
dos componentes curriculares que
integralizam a carga horária optativa
ou complementar. Nessa modalidade de
estágio a empresa é obrigada a
conceder bolsa-auxílio ou outra forma
de contraprestação, além de auxílio
transporte e seguro contra acidentes."

O que é necessário para iniciar um estágio?

Concedente de Estágio, onde serão realizadas as atividades de estágio, podendo
ser uma Empresa, uma Instituição ou um Profissional Liberal com o devido
registro de classe;

Termo de Compromisso de Estágio com Plano de Atividades, nos quais serão
descritas as atividades que serão realizadas no estágio;

Professor Orientador, responsável pelo acompanhamento do Plano de Atividades e
avaliação das atividades do estudante durante a realização do estágio;

Supervisor de Campo, um profissional lotado na unidade de realização do estágio,
responsável neste local pelo acompanhamento do estudante durante o
desenvolvimento dessa atividade;

Seguro contra acidentes em nome do estagiário (Não obrigatório).

         Para mais informações clique aqui      (PÁG 19)
 

Link: https://adm.ufersa.edu.br/wp-content/uploads/sites/18/2020/10/Manual-do-aluno-
2019.2.pdf

 

https://adm.ufersa.edu.br/wp-content/uploads/sites/18/2020/10/Manual-do-aluno-2019.2.pdf


TRIPÉ: ENSINO, PESQUISA
E EXTENSÃO

Ensino?
Pesquisa?
Extensão?

 

Tô perdido!
O que será esse

tripé?

ENSINO
"A dimensão primeira e fundamental das Instituições
de Ensino Superior - IES é o ensino, composto pelas
práticas educacionais da graduação e pós-graduação.
O ensino superior tem como objetivo formar
profissionais com capacitações específicas de acordo
com a área de estudo, para que ingressam no mercado
de trabalho e prezem pelo bem comum da sociedade."

CALMA! NÓS TE EXPLICAREMOS!

"A atividade que melhor representa este pilar
é a aula, baseada no propósito da
aprendizagem tanto na graduação quanto na
pós-graduação. Ainda que palestras,
exercícios de cunho práticos dentro da
universidade e outras atividades com o
mesmo propósito também possam ser
incluídos nessa dimensão."

"Estão envolvidos no pilar do ensino, a princípio, os
docentes e discentes, ou seja, professores e estudantes. No
entanto, para o pleno funcionamento de todas as frentes
da tríade, é essencial um corpo administrativo, integrado
por setores técnicos, de finanças e servidores em geral. "

https://pedagogiaangicos.ufersa.edu.br/


TRIPÉ: ENSINO, PESQUISA
E EXTENSÃO

PESQUISA

"O segundo pilar reúne tanto professores quanto
estudantes. Esta união é vista, por exemplo, na
iniciação científica, desenvolvida por um discente sob
orientação de um docente, e muitas vezes nos grupos
e auxílios à pesquisa."

"A dimensão da pesquisa universitária
engloba a produção de novos conhecimentos.
Este pilar é composto por grupos de pesquisa,
pesquisas de campo, pesquisas teóricas e
empíricas, publicações de textos e artigos,
iniciações científicas, participação de
congressos acadêmicos, entre outras
práticas".

EXEMPLOS DE GRUPOS QUE
DESENVOLVEM PESQUISAS NA

UFERSA ANGICOS

Clique nas imagens acima e
você será redirecionado(a)

para o instagram.

LATICEDUCLIN

https://instagram.com/educlin_ufersa?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/laticufersa?utm_medium=copy_link


TRIPÉ: ENSINO, PESQUISA
E EXTENSÃO

EXTENSÃO

"A extensão se configura como um dos pilares da
universidade, junto com o ensino e a pesquisa. Os
projetos, portanto, se caracterizam pela atuação além
dos muros da instituição, numa troca de
conhecimentos com a comunidade."

"O pilar da extensão universitária parte do
princípio de partilhar um conhecimento
específico advindo da pesquisa - e aplicado
no ensino - com a sociedade. É por meio da
extensão que a universidade presta sua
contribuição social aos membros externos da
comunidade acadêmica de maneira prática e
direta."

EXEMPLOS DE AÇÕES DE
EXTENSÃO NA UFERSA ANGICOS

Clique nas imagens acima e
você será redirecionado(a)

para o instagram.

MULHERES NA CIÊNCIA SECITEC

https://pedagogiaangicos.ufersa.edu.br/
https://instagram.com/mulheres.na.ciencia?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/secitecufersa?utm_medium=copy_link


COORDENADORIA DE ASSUNTOS
ESTUDANTIS - COAE

Administra, em consonância com a Pró-
Reitoria de Assuntos Estudantis, o Programa
Institucional Permanência, que se destina a
conceder auxílio financeiro à discentes em
situação de vulnerabilidade socioeconômica.

"A Coordenadoria de Assuntos Estudantis – COAE é o setor responsável pela
execução, coordenação, avaliação e acompanhamento das ações de assistência
ao estudante, por meio da Moradia Estudantil, Restaurante Universitário,
bolsas e auxílios financeiros e atendimento psicossocial."

Programa institucional de assistencia estudantil

O Programa Institucional de Assistência Estudantil, neste semestre (2021.1) para Angicos, é
constituído das seguintes modalidades:

Bolsa Acadêmica
"Visa apoiar a formação acadêmica do(a) discente, através de sua
implementação de forma articulada com as atividades de ensino,
pesquisa, extensão e cultura, sob a orientação de um/a docente ou
técnico-administrativo, excetuando-se a monitoria. O(a) bolsista
exercerá suas atividades em 10 (dez) horas semanais."

Auxílio Acessibilidade

Auxílio Creche

"Apoio financeiro a discentes com deficiência.".

"Apoio financeiro a discentes com dependente(s) legal(is) na faixa
etária de 0 (zero) a 5 (cinco) anos e 11 (onze) meses, desde que faça
parte do seu núcleo familiar comprovado pelo Cadúnico, para despesas
com creche ou outras relacionadas à manutenção infantil, enquanto
desempenham suas atividades acadêmicas."

R$ 400,00

R$ 340,00 

R$ 230,00 



CLIQUE AQUI

Auxílio Inclusão Digital Internet ou Plano de Dados 

Auxílio Inclusão Digital Equipamento

"Consiste em subvenção financeira, paga em parcela única, para aquisição
exclusivamente de Notebook ou Computador Desktop, com o objetivo de
possibilitar a participação do(a) discente nos eventos e atividades
unicamente digitais e executadas de forma remota."

PARA MAIS INFORMAÇÕES

"Consiste em subvenção financeira, paga em parcela única, para
contratação de internet ou plano de dados, com o objetivo de possibilitar a
participação do(a) discente nos eventos e atividades unicamente digitais
e executadas de forma remota."

R$ 400,00

R$ 3.000,00

        É destinada aos 
         estudantes em
          situação de 
vulnerabilidade social, que          

comprovem não ter
residência familiar na 

 cidade do campus 
       em que esteja 
         matriculado. 

O Programa Institucional de Assistência Estudantil –
PIAE também dispõe da MORADIA ESTUDANTIL, que
consiste em conceder vaga em uma das vilas acadêmicas
da Ufersa,

O acesso é realizado
por meio de processo
seletivo com a
abertura de vagas no
início de cada
semestre.

COORDENADORIA DE ASSUNTOS
ESTUDANTIS - COAE

(84) 99178-0757
CONTATO - COAE

https://pedagogiaangicos.ufersa.edu.br/


REGIME DE EXERCÍCIO DOMICILIAR 

O que é isso?
Tenho direito?

Quando?
 

É o exercício da função de aluno em domicilio. O
processo pelo qual o aluno pode realizar, em casa, as
atividades passadas pelos professores como forma de
compensar sua falta às aulas.

"Como compensação da ausência às aulas, poderá ser requerido pelo
estudante regularmente matriculado no período letivo em curso e que se
encontre, na forma da lei, nas seguintes condições:"

"Portadores de afecções congênitas, doenças infecto-contagiosas,
traumatismo ou outras condições mórbidas, que impossibilitem sua
frequência às atividades didáticas, mas que tenham condições
intelectuais e emocionais para o prosseguimento da atividade
acadêmica. "

"Alunas em estado de gravidez a partir do 8º (oitavo) mês de gestação." 

"Aluna adotante, por 90 (noventa) dias a contar da adoção, 
 comprovada por decisão judicial."

"Aluno que necessite prestar assistência a
ascendentes, descendentes, cônjuges ou
companheiros, que requeiram tratamento
especializado ou que se encontre em estado terminal."

         Para mais informações clique aqui
https://prograd.ufersa.edu.br/wp-

content/uploads/sites/10/2019/02/REGULAMENTO-VERS%C3%83O-FINAL.pdf

(PÁG 59)

https://pedagogiaangicos.ufersa.edu.br/
https://prograd.ufersa.edu.br/wp-content/uploads/sites/10/2019/02/REGULAMENTO-VERS%C3%83O-FINAL.pdf


 

CLIQUE AQUI

Coordenação de Assuntos Estudantis
– campus de Angicos

  coae.angicos@ufersa.edu.br

  (84) 3317-8520 – Ramal 2110

  (84) 9 9178-0757 (vivo e whatsApp)

RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO - RU

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO (

ALMOÇO: Segunda à sexta-feira: 10h30 às 13h15
             Sábado: 11h às 13h15

JANTAR: Segunda à sexta-feira: 17h30 às 19h15

Como faço a 
carteirinha para
ter desconto no

valor?

Para fazer uso do RU, com desconto no valor cobrado pela alimentação, o aluno de
graduação presencial da UFERSA deverá apresentar a carteira do RU.

Para emissão desta, o discente deverá comparecer à COAE com os seguintes documentos:

Documento oficial com foto

01 (uma) foto 3×4 atual e de boa qualidade
 

PARA MAIS INFORMAÇÕES

https://pedagogiaangicos.ufersa.edu.br/
https://angicos.ufersa.edu.br/wp-content/uploads/sites/15/2019/01/INSTRU%C3%87%C3%95ES-PARA-A-FOTO-3X4.pdf


ATENDIMENTO PSICOLÓGICO

"O Serviço de Psicologia do Centro
Multidisciplinar de Angicos objetiva fornecer
atendimento e atividades de prevenção e
promoção de saúde mental a discentes e
servidores."

AÇÕES DESENVOLVIDAS

Atendimentos (avaliação, orientações, intervenções breves e encaminhamento);
Avaliação psicológica e neuropsicológica;

Grupos psicoeducativos;

Execução multidisciplinar do Programa Institucional Permanência da UFERSA (seleção,
avaliação e acompanhamento dos selecionados);

Orientações de hábitos de estudos;

Apoio às atividades psicopedagógicas junto ao Setor Pedagógico;

Desenvolvimento de estudos e pesquisas que visam o aperfeiçoamento contínuo da
assistência estudantil e das temáticas voltadas à saúde mental da população
universitária;

Francisco Wilson Nogueira Holanda Júnior
Psicólogo (CRP 17/3374) efetivo do quadro
técnico da Universidade Federal Rural do

Semiárido (UFERSA).

PROFISSIONAL RESPONSÁVEL

COMO ACESSAR E SOLICITAR OS
ATENDIMENTOS E AÇÕES DO SERVIÇO?

psicologia.angicos@ufersa.edu.br
3317-8520 (Ramal 2170)

https://coaeangicos.ufersa.edu.br/servico-de-psicologia-1/

CLIQUE AQUI
PARA MAIS INFORMAÇÕES

https://coaeangicos.ufersa.edu.br/servico-de-psicologia-1/


"O Centro Acadêmico é uma entidade do movimento
estudantil formado por estudantes de um determinado
curso. Assim, a chapa eleita representa e defende os
interesses dos colegas de curso, promovendo também
atividades culturais, palestras, organizando manifestações
em prol de melhorias e demais ações de interesse dos
discentes."

MOVIMENTO ESTUDANTIL

Centro Acadêmico - CA 
O que é

um Centro
Acadêmico - CA?

 
Instagram: @calciufersa

CALCI - Centro Acadêmico de Licenciatura em Computação e Informática

Email: calci.ufersa@gmail.com

 
CLIQUE AQUI

Na UFERSA temos os seguintes CAs:

 
 @calpufersa

CALP - Centro Acadêmico de Licenciatura em Pedagogia

Email: calp.ufersa@gmail.com

 
CLIQUE AQUI

https://pedagogiaangicos.ufersa.edu.br/
https://instagram.com/calciufersa?utm_medium=copy_link
mailto:calci.ufersa@gmail.com
https://instagram.com/calpufersa?utm_medium=copy_link


"É uma associação civil sem fins lucrativos, de duração
indeterminada, suprapartidária, sem orientação
religiosa, livre e independente dos órgãos públicos e
governamentais, regido pelo presente Estatuto."

MOVIMENTO ESTUDANTIL

DIRETÓRIO CENTRAL ESTUDANTIL ROMANA BARROS - DCE

O que é
o DCE?

"O Diretório Central Estudantil
Romana Barros, DCE Romana Barros, é
entidade máxima de representação dos
estudantes da Universidade Federal
Rural do Semi-Árido."

"Um de seus principais
princípios são de representar
os(as) estudantes da
Universidade Federal Rural do
Semi-Árido, no todo ou em parte,
judicial ou extrajudicialmente,
defendendo os interesses do
conjunto destes(às), inclusive
em demandas de direito difuso
ou coletivo"

 
Instagram: @dceufersa

CONTATOS

Email: executiva.dce@ufersa.edu.br 

Clique na imagem e você
será redirecionado(a) para

o instagram.

https://pedagogiaangicos.ufersa.edu.br/
https://instagram.com/dceufersa?utm_medium=copy_link
https://pedagogiaangicos.ufersa.edu.br/


EMPRESAS JRS / INCUBADORA / STARTUP

"A CONSOLIDA Engenharia é a empresa júnior do curso de Engenharia Civil da UFERSA –
Campus Angicos. Fundada em 2019, a empresa teve sua iniciativa encabeçada por
professores do Curso de Engenharia Civil, sendo esta liderada pela atual tutora do
Projeto, a professora Dra. Marcilene Vieira da Nobrega, e pelo professor Luiz Henrique." 

EMPRESAS JRS

CONSOLIDA  ENGENHARIA

"Desenvolvendo projetos de engenharia civil, a
empresa vem tentando se encaixar no mercado
de trabalho, apresentando projetos com toda
responsabilidade técnica e excelência, guiada
pelo princípio fundamental do Movimento
Empresa Júnior (MEJ), tem trazido aos seus
membros a vivência do mercado de Trabalho
ainda dentro da universidade."

consolidaej@gmail.com

@consolidaengenharia

"A ProJr Consultoria é a empresa júnior do Curso de Engenharia de Produção da
UFERSA – Campus Angicos. Criada em 2017, a ProJr teve a sua iniciativa liderada pela
professora Marianna Campos, pós júnior da Produtiva Jr. (UFRN), que entendia o
grande impacto que o MEJ pode proporcionar na vida do estudante."

PROJR CONSULTORIA

"A ProJr Consultoria tem a missão de auxiliar
no desenvolvimento das organizações através
da realização de consultorias de excelência,
ajudando no desenvolvimento e crescimento de
empreendedores, contribuindo com o
empreendedorismo estadual."

projrconsultoriaangicos@gmail.com

@projrconsultoria

https://instagram.com/consolidaengenharia?utm_medium=copy_link
https://pedagogiaangicos.ufersa.edu.br/
https://www.instagram.com/projrconsultoria/
https://pedagogiaangicos.ufersa.edu.br/


EMPRESA JRS / INCUBADORA / STARTUP

"A Turing Tecnologia é a primeira Empresa Júnior de tecnologia da Ufersa, tendo sido
criada para solucionar o problema de falta de estágios na área de tecnologia, bem como
oferecer aprimoramento profissional aos estudantes universitários."

TURING TECNOLOGIA 

"A Turing tem o objetivo de preparar
universitários para o mercado de trabalho. A
empresa presta serviços de desenvolvimento de
sistemas, sites aplicativos e treinamentos."

turing.tec.dev@gmail.com

@turingtecnologia

INCUBADORA

INEAGRO CABUGI
Incubadoras universitárias incentivam

o empreendedorismo!

VOCÊ SABIA?

"A Incubadora de Empresas do Agronegócio da Caprinovinocultura do Sertão do Cabugi –
INEAGRO CABUGI foi criada no ano de 2005 com apoio do Programa SEBRAE RN de
Incubadora de Empresas tendo como mantenedora a Associação dos Criadores de Ovinos e
Caprinos do Sertão do Cabugi – ACOSC, com sede na cidade de Lajes – RN."

Sua missão é "promover, fortalecer e consolidar
empreendimentos de produção, processos e
serviços do agronegócio da caprinovinocultura
enquanto atividade econômica viável, além de
propiciar a geração de trabalho e renda."

ineagroficial

CLIQUE AQUI

https://www.instagram.com/turingtecnologia/
https://www.instagram.com/turingtecnologia/?igshid=h74nrj0jht0j
https://pedagogiaangicos.ufersa.edu.br/
https://www.instagram.com/ineagroficial/
https://pedagogiaangicos.ufersa.edu.br/
https://pedagogiaangicos.ufersa.edu.br/


EMPRESA JRS / INCUBADORA / STARTUP

"É uma startup de tecnologia voltada ao desenvolvimento de hardwares e softwares
para automação. A empresa surgiu a partir do interesse de estudantes, de diferentes
cursos do Campus de Angicos, em transformar conhecimento técnico e científico em
produtos que gerassem desenvolvimento sustentável, considerando também, o
propósito de buscar soluções para problemas reais. O principal objetivo da Polímatas é
desenvolver tecnologia para automação de tarefas, criando tanto o hardware quanto o
software. No momento, o foco da empresa está voltado à automação comercial,
entretanto, ela também atua no viés da educação para o ensino maker"

STARTUP - POLÍMATAS

"A equipe da Polímatas nasceu com uma
formação multidisciplinar e continua mantendo
esta característica. A formação atual tem como
membros estudantes dos cursos de Ciência e
Tecnologia, Sistemas da Informação e
Engenharia de Produção"

(84) 99431-3296

@polimatasfablab

CLIQUE AQUI

Como fazer parte da Polímatas?

"Atualmente, a equipe conta com a incubação da IAGRAM e, em janeiro deste ano
(2021), a empresa foi oficialmente formalizada, passando a possuir o próprio
CNPJ. A empresa tem um regimento próprio e vai lançar em breve um edital de
processo seletivo para integração de novos membros. O grupo busca
colaboradores que pensem de forma aberta e multidisciplinar."

Diferente das Empresas Juniores, 
os coordenadores das Startups são 

estudantes e não professores.

VOCÊ SABIA?

https://www.instagram.com/polimatasfablab/
https://pedagogiaangicos.ufersa.edu.br/
https://pedagogiaangicos.ufersa.edu.br/
https://assecom.ufersa.edu.br/2021/06/09/startup-de-estudantes-da-ufersa-angicos-testa-produto-voltado-para-o-combate-a-covid-19/


REDES SOCIAIS / CONTATOS

 
@ufersa.angicos

angicos@ufersa.edu.br

UFERSA ANGICOS

CLIQUE AQUI
(84) 3317-8520

CONTATOS IMPORTANTES

Secretaria Executiva
Telefone: 3317 8502 
Ramal: 2005/2010
 

Registro Escolar
Telefone: 84 3317-8501
E-mail: secretariadiscentes.angicos@ufersa.edu.br
 

Assistência Estudantil
Email: coae.angicos@ufersa.edu.br /
servicosocial.angicos@ufersa.edu.br
 

Biblioteca
Email: biblioteca.angicos@ufersa.edu.br
 

Secretaria
Email: secretaria.cma@ufersa.edu.br

HTTPS://ANGICOS.UFERSA.EDU.BR/

mailto:secretariadiscentes.angicos@ufersa.edu.br
mailto:coae.angicos@ufersa.edu.br
mailto:biblioteca.angicos@ufersa.edu.br
mailto:secretaria.cma@ufersa.edu.br
https://angicos.ufersa.edu.br/


INFORMAÇÕES ADICIONAIS

O campus oferece serviços de papelaria,
como xerox e impressão, entre outros. O
local é popularmente chamado de "xerox", e
o valor é abaixo do mercado para toda a
comunidade acadêmica e população geral. 

Coordenação: Helder Romero –
Bibliotecário Esp.

 biblioteca.angicos@ufersa.edu.br

A biblioteca além de disponibilizar livros,
também disponibiliza algumas salas para
estudo em grupo ou individual,
laboratório de informática e a sala da
multiteca (com tv e projetor).

O Centro de Convivência (CC) é um espaço
de interação, onde é ofertado uma
estrutura para lanchonete.

CLIQUE AQUI

Fica localizada no Centro de Convivência (CC).

Ambos os serviços são contratados pela universidade.

1
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Também se encontra disponível a Biblioteca Virtual, com livros
digitais que podem ser acessados. Para saber mais acesse: 

https://nead.ufersa.edu.br/2020/04/30/tecnologia-confira-
tutorial-para-acesso-a-biblioteca-virtual-da-ufersa/

Horário de funcionamento

- Segunda a Sexta: 8h às 22h

PARA MAIS INFORMAÇÕESHTTPS://BIBLIOTECAS.UFERSA.E
DU.BR/BIBLIOTECA-SETORIAL-

CAMPUS-ANGICOS/

https://nead.ufersa.edu.br/2020/04/30/tecnologia-confira-tutorial-para-acesso-a-biblioteca-virtual-da-ufersa/
https://bibliotecas.ufersa.edu.br/biblioteca-setorial-campus-angicos/


CLIQUE AQUI

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

A carteira do estudante é direito de todos,
bastando, apenas, estar regularmente
matriculado em uma das modalidades de
ensino. O direito é garantido para todo
aluno(a) independente se participa do
ensino presencial ou à distância.

Com retorno das atividades
presenciais, a programação das
atividades e sistema para
reservas será disponibilizado.

3
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Você pode adquirir a sua:

"A quadra poliesportiva será utilizada para várias modalidade
esportivas (futsal, vôlei, handebol, basquete, artes marciais, dança…)
e contará com vestiários masculino e feminino."

https://coaeangicos.ufersa.edu.br/sobre-o-
ginasio-poliesportivo/

PARA MAIS INFORMAÇÕES

Contato: (84) 9 9804-9611
Pedro Verde

 Em Angicos 

No site da UNE https://www.une.org.br/lp/carteira
-de-estudante-oficial

https://coaeangicos.ufersa.edu.br/sobre-o-ginasio-poliesportivo/
https://www.une.org.br/lp/carteira-de-estudante-oficial

