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Quem Somos?

A UFG é uma instituição de ensino, pesquisa e extensão, que objetiva produzir,
sistematizar e socializar conhecimentos e saberes, formando proﬁssionais e cidadãos
comprometidos com a transformação e o desenvolvimento da sociedade. Ao longo dos
seus 58 anos de história, a UFG diversiﬁcou e ampliou sua atuação e atualmente possui
150 cursos presenciais e 6 na modalidade a distância e quase 30 mil estudantes de
graduação, distribuído em quatro regionais e respectivos Câmpus: Regional Catalão;
Regional Goiânia – Câmpus Aparecida de Goiânia, Câmpus Colemar Natal e Silva (Praça
Universitária) e Câmpus Samambaia; Regional Goiás; e Regional Jataí – Câmpus Jatobá
(Cidade Universitária) e Câmpus Riachuelo.
O crescimento da UFG nas últimas décadas gerou excelentes resultados nas
cidades em que se instalou. Prova disso é que a Regional Catalão e a Regional Jataí,
após vários anos vinculadas à UFG, começaram em 2018 o processo de desmembramento. Nos próximos anos, veremos ﬂorescer a Universidade Federal de Catalão (LEI Nº
13.634, DE 20 DE MARÇO DE 2018) e a Universidade Federal de Jataí (LEI Nº 13.635,
DE 20 DE MARÇO DE 2018). A UFG é parceira neste processo e juntas fortalecerão o
ensino superior público e de qualidade no Estado de Goiás.
Algo fundamental, a saber: a UFG é uma Universidade pública, laica e gratuita. O
que isso quer dizer? Que ela pertence a todos, independentemente de crença religiosa,
classe social, orientação sexual, raça/cor, ﬁliação ideológico/partidária ou qualquer
outra especiﬁcidade. Também quer dizer que ela é mantida por fundos públicos federais, ou seja, oriundos dos impostos pagos por todos nós.
E mais: a UFG é um lugar onde o respeito à diversidade sociocultural e a liberdade
de expressão são valores centrais, resguardados pelo Estatuto da Universidade, que
assegura o respeito a todos e ao pluralismo de ideias, sem discriminação de qualquer
natureza. A partir desse compromisso, a UFG condena toda e qualquer atitude violenta
na recepção dos novos estudantes.
Destacamos, ainda, que o "trote" está sujeito às penalidades previstas na legislação
da UFG (Resolução Consuni nº 2/96) e no Código Penal Brasileiro.
Caso você sofra ou presencie qualquer violência, física ou verbal, denuncie imediatamente ao coordenador de seu curso e/ou ao diretor de sua Escola/Faculdade/Instituto, que deverão adotar as providências cabíveis.
https://sistemas.ufg.br/consultas_publicas/resolucoes/arquivos/Resolucao_CONSUNI_1996_0002.pdf
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Nome Social
A UFG também assegura a estudantes, professores e técnico-administrativos transexuais e travestis o direito ao
uso de nome social, o que expressa
nosso compromisso com o respeito a
sua identidade de gênero.

O Programa UFGInclui está
completando 10 anos de implantação!
Ele garante acesso a estudantes
indígenas e quilombolas de todo o
território nacional - cada curso possui
uma vaga a mais para candidatos
indígenas e outra para quilombolas,
além de 15 vagas para estudantes
surdos no curso Letras Libras. Também
consideramos uma conquista para a
sociedade brasileira a chamada "Lei
das Cotas" (Lei Nº12711/2012), destinada a estudantes provenientes de
escola pública, com reserva de vagas
especíﬁcas para estudantes com
renda per capita familiar de até um
salário mínimo e meio e para estudantes pretos, pardos, indígenas e pessoas com deﬁciência.
Com o objetivo de promover ações
aﬁrmativas destinadas aos estudantes
de graduação e pós-graduação,
professores e técnico-administrativos,
existe na UFG a Coordenadoria de
Ações Aﬁrmativas (CAAF), vinculada
diretamente ao Gabinete da Reitoria.
CAAF: acoesaﬁrmativas.ufg@gmail.com

Para além de Goiás

e do Brasil

Não pense que na UFG existem somente brasileiros. Somos uma universidade em crescente internacionalização, por meio de programas de intercâmbio
e mobilidade acadêmica docente e discente, bem como dos Convênios Programa de Estudantes-Convênio de Graduação (PEC-G), e de Pós-Graduação (PEC-PG),, responsáveis pela presença de estudantes de graduação e pós-graduação vindos de países da América Latina, África e Ásia. Essa convivência enriquece a formação acadêmica e cultural de nossos estudantes e contribui para uma
UFG ainda mais plural, considerando também a presença de estudantes,
professores e técnico-administrativos originários de todos os estados do Brasil.

Acessibilidade
Os Núcleos de Acessibilidade voltam-se
para o atendimento de estudantes com
deﬁciência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades, promovendo a construção de uma política de acessibilidade em toda a universidade. Assegurar
acessibilidade a todos os estudantes, técnico-administrativos, professores e usuários
dos serviços oferecidos pela UFG é um
valor e um grande desaﬁo, compromisso de
toda a comunidade universitária e especialmente dos responsáveis pelo Sistema
Integrado de Núcleos de Acessibilidade da
UFG – SINAce.
A UFG conta atualmente com o Laboratório de Acessibilidade Informacional (LAI),
na Biblioteca Central da UFG (Câmpus
Samambaia – Goiânia) e com equipamentos
de acessibilidade em todas as regionais.
O estudante pode solicitar adaptação de
materiais bibliográﬁcos, estudo de caso
para elaboração de plano de atendimento
educacional especializado, serviço de interpretação de Libras e equipamentos de
tecnologia assistiva.
Para mais informações,
acesse www.acessibilidade.ufg.br.

Suporte acadêmico
E apoio pedagógico

No Centro de Convivência da UFG (Câmpus Samambaia – Goiânia), você encontrará atividades e ações desenvolvidas pela Coordenadoria de Ações Aﬁrmativas e
Coordenação de Inclusão e Permanência voltadas ao atendimento de estudantes
que buscam mais informações sobre a universidade, bem como necessitam de su
porte acadêmico em áreas diversas. Nesse mesmo espaço, também são promovidas ações voltadas ao acolhimento e acompanhamento pedagógico de estudantes
em geral e, particularmente, dos vinculados a programas de ações aﬁrmativas
especíﬁcos da graduação, como PEC-G, UFGInclui, usuários de nome social, cotistas, entre outros.
Contato: (062) 35211816 e ufginclui.prograd@ufg.br

Estudando na UFG
Portal do Aluno

É um espaço interativo em que o estudante acessa documentos acadêmicos
(extrato, horários de aula e declaração de matrícula, entre outros), acompanha os
processos, acessa os serviços on-line da biblioteca e realiza a avaliação dos
docentes ao ﬁnal de cada semestre letivo. Para ter acesso ao Portal do Aluno
(https://ufgnet.ufg.br/), o estudante deverá cadastrar um Login e Senha seguindo
as orientações na página.
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Também é importante destacar que os cursos de
graduação da UFG são regidos pelo Regulamento
Geral de Cursos de Graduação (RGCG – Resolução
CEPEC nº 1557/2017). Este Regulamento trata desde
normas relativas à criação e organização de novos
cursos até o sistema de avaliação dos estudantes. É de
extrema importância, portanto, que você conheça o
RGCG, a ﬁm de saber sobre os seus direitos e deveres
ao longo do período de formação na UFG.
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Centro Acadêmico (CA) ou Diretório Acadêmico
(DA) de seu curso é a entidade que o representa na
universidade e o conecta com outros espaços de
representação, tais como o Diretório Central dos
Estudantes (DCE-UFG) e a direção da sua Escola/Faculdade/Instituto. O CA/DA conﬁgura- se como
um espaço de diálogo e exercício democrático dos
estudantes na UFG.

Pra ficar

por dentro

Você chegou na UFG. Conheça-a
e a transforme em sua segunda casa.
Para ajudá-lo nesse desaﬁo, apresentamos algumas informações
básicas.

Bibliotecas

A UFG oferece à comunidade universitária
um grande acervo de livros, periódicos, monograﬁas, dissertações e teses, disponível no
Sistema de Bibliotecas da UFG, com espaço
para pesquisa, sala de estudos individuais e
em grupo e laboratórios de informática.
Na Regional Goiânia, a Biblioteca Central
(BC), a Biblioteca Setorial do CEPAE e a Biblioteca Setorial de Letras e Linguística estão
localizadas no Câmpus Samambaia, enquanto
a Biblioteca Setorial do Câmpus Colemar Natal
e Silva (BSCAMI) localiza-se na Praça Universitária. Na Regional Jataí, há duas bibliotecas, a
do Câmpus Jatobá “José Cruciano de Araújo”
(BSCAJ) e a do Câmpus Riachuelo (BSCAJ
Riachuelo). As bibliotecas setoriais da Regional
Goiás (BSCGO) e da Regional Catalão (BSCAC)
atendem as suas respectivas comunidades.
Essas bibliotecas oferecem um conjunto de
serviços para a comunidade, entre os quais se
destacam: acesso à internet; atendimento
acessível; empréstimo domiciliar; espaço para
estudo individual e em grupo; levantamento
de acervo orientação no uso dos recursos
informacionais disponíveis; renovação e reserve on-line. Para usufruir dos serviços das
bibliotecas, os estudantes devem fazer o
treinamento de Novos Usuários , por meio da
página www.bc.ufg.br e seguir as instruções
para solicitar a Carteirinha da Biblioteca.
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Contamos com RUs na Regional
Catalão, na Regional Jataí (Câmpus
Jatobá) e na Regional Goiânia (um
localizado no Câmpus Colemar Natal e
Silva, Praça Universitária, e outro no
Câmpus Samambaia). Enquanto o
restaurante da Regional Goiás não é
inaugurado, o estudante pode pleitear
bolsa alimentação (informações sobre
critérios de seleção, em www.prae.ufg.br).

Cuidados com seu
bem-estar físico e
mental
A UFG oferece uma série de serviços que pode contribuir para seu bem-estar na
universidade.

Regional
Goiânia
PROGRAMA SAUDAVELMENTE:
desenvolve ações de promoção e
assistência na área de saúde,
para estudantes da UFG. A
equipe
é
interdisciplinar,
composta por médico, assistente
social, psicólogo, arteterapeuta,
entre outros. Telefone para
contato: (62) 3209-6243 - www.saudavelmente.prae.ufg.br.

SERVIÇO PSICOLÓGICO EM GRUPOS DE
DISCUSSÃO: pretende atender estudantes da UFG que passam por experiência
de sofrimento e/ou de exclusão que
possam prejudicar seu rendimento
acadêmico e sua permanência na
universidade. O serviço é oferecido pelo
curso de Psicologia da Faculdade de
Educação. Mais informações: psicologia.fe.ufg.br

POSTO DE SAÚDE DO CÂMPUS SAMAMBAIA:
trata-se de uma unidade do município de
Goiânia em parceria com a UFG, que atende à
comunidade universitária. Telefone: (62)
3521-1868. O Posto também conta com o
Programa Ambulatório Sempre Viva e Ambulatório NUCLAIDS, que oferecem atendimento
integral à comunidade UFG para consultas e
diagnóstico rápido de doenças sexualmente
transmissíveis. Esse atendimento é realizado
todas as quartas-feiras e o agendamento é
feito por telefone.

ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO: A PRAE presta
serviço odontológico à comunidade universitária
atuando nas especialidades: clínica geral, endodontia, radiologia e prótese. A Faculdade de Odontologia (Goiânia), conveniada com a Secretaria
Municipal de Saúde, também oferece serviços à
comunidade, possuindo atendimento de urgência
(Telefone: 62 3209-6068). Mais informações:
https://www.prae.ufg.br/p/1051-servico-odontologico; www.odonto.ufg.br.
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SERVIÇO DE ATENDIMENTO PSICOLÓGICO: atende
estudantes e servidores da
comunidade universitária
com o objetivo de proporcionar um espaço de
escuta, acolhimento e
orientação
psicológica.
Mais informações na sala
104, do Bloco Administrativo.

A Coordenação de Assuntos da Comunidade Universitária (CCOM) é o órgão
responsável pelo desenvolvimento de Programas
Sociais da UFG – Regional
Catalão, voltado às necessidades da comunidade
universitária. Mais informações no Bloco Administrativo, 2o Piso.

SERVIÇO DE NUTRIÇÃO:
presta assistência alimentar e nutricional à comunidade universitária como
forma de apoiar as condições de vida e trabalho na
instituição. Mais informações na sala 101, do Bloco
Administrativo.
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SERVIÇO DE APOIO PSICOLÓGICO E PSICOPEDAGÓGICO (SAPP):
proporciona atendimento psicológico e psicopedagógico aos
discentes
que
apresentam
indicadores de diﬁculdades
emocionais, de integração social
e de aprendizagem. Também são
oferecidas orientações educacionais relacionadas aos aspectos
de ensino- -aprendizagem e
acompanhamento
psicológico
breve aos docentes. O SAPP é
oferecido no Câmpus Jatobá,
bloco 5, sala 26

SERVIÇO DE PSICOLOGIA APLICADA (SPA)
- é uma extensão do curso de Psicologia,
que tem como objetivo a prestação de
serviços psicológicos à comunidade
jataiense e a formação acadêmica dos
estudantes da UFG. Os serviços ofertados
atendem demandas clínicas de orientação social, educacional e organizacional,
e são realizados por estagiários do curso
de Psicologia, supervisionados diretamente por professores psicólogos habilitados. Mais informações: na Rua Dorival
de Carvalho, n.1643 - Centro (próximo à
Praça Lambari) ou no endereço
https://psicologia.jatai.ufg.br/p/4185-servico-de-psicologia-aplicada-spa

Cultura,

lazer e sporte
E

Aproveite as oportunidades
que a UFG lhe oferece:
NA REGIONAL JATAÍ, o curso de
Educação Física oferece atividades esportivas variadas, gratuitas a toda a comunidade acadêmica, no Núcleo de Práticas
Corporais (NPC), no Câmpus
Jatobá. Os objetivos dos projetos desenvolvidos no NPC são
proporcionar a prática de atividade física na modalidade
ginástica de academia para a
comunidade acadêmica.
TV UFG, emissora pública,
educativa e cultural, transmitida na TV aberta (14
UHF), abrangendo a Região
Metropolitana de Goiânia;
Rádio Universitária da UFG
(870 AM), veículo de
política
educacional,
cientíﬁca e cultural.

CENTRO DE ESPORTES NO
CÂMPUS SAMAMBAIA, na
Regional Goiânia, que conta
com moderna academia e
quadra poliesportiva, é um
espaço para toda a comunidade acadêmica.

GALERIA DA FACULDADE DE ARTES
VISUAIS (FAV), atua como laboratório
estético que promove o diálogo entre
a FAV, outras instituições de ensino e a
comunidade em geral. Funciona no
Câmpus Samambaia, Regional Goiânia.

Centro Cultural UFG, situado
na Praça Universitária, em
Goiânia, apresenta programação dedicada a exibições de
artes visuais, teatro, dança,
música, performances, eventos literários e ações educacionais em arte.
A programação cultural que
pode ser acessada em
https://centrocultural.ufg.br/

Outros espaços da UFG são destinados à
difusão do conhecimento cientíﬁco para
comunidade em geral, como o Planetário
(www.planetario.ufg.br) e o Museu Antropológico (www.museu.ufg.br), em Goiânia,
que são abertos ao público em geral.

Curta o Câmpus: É um evento
de integração entre a comunidade universitária e a comunidade externa. Oferece diferentes atividades aos participantes nos campos cientíﬁco,
tecnológico, artístico, cultural
e ﬁlosóﬁco. As atividades ocorrem no campus UFG, com
temática variada e atrativa a
cada edição.
Fique de olho nas próximas
edições: www.proec.ufg.br

Cine UFG: Traz uma programação
audiovisual de qualidade, a
partir de mostras, que possibilita
ao público o contato com
expressões da sétima arte de
diferentes épocas e lugares.
Duas sessões diárias,
de segunda a sexta-feira,
às 12h e 17h30,
com entrada gratuita.
www.proec.ufg.br

Música no Câmpus: Vem valorizar e difundir a música brasileira,
trazendo para a UFG shows com
nomes reconhecidos por excelência, que espelham a riqueza
musical e a diversidade cultural
brasileira, a preços acessíveis.
Consulte a programação em:
www.proec.ufg.br

Se houver dificuldade
para permanecer
na UFG
A política de assistência estudantil da UFG é desenvolvida pela Pró-Reitoria de
Assistência Estudantil (PRAE) e visa contribuir para a permanência do estudante
em situação de vulnerabilidade socioeconômica na universidade e para a sua
formação acadêmica. Entre os programas de assistência da PRAE, destacamos
quatro principais:

Auxílio alimentação: consiste no subsídio de refeições nos
restaurantes universitários (RUs) das Regionais Goiânia, Catalão e Jataí. Já na Regional Goiás, o auxílio consiste no repasse
de recursos ﬁnanceiros aos estudantes que se enquadram em
critérios pré-estabelecidos, na modalidade de bolsa. Mais
informações em www.prae.ufg.br.

Auxílio permanência: tem por
objetivo atender uma parcela dos
estudantes que, em razão de suas
condições socioeconômicas e
outros indicadores de vulnerabilidade social, necessite de recursos
para custear e garantir sua permanência na universidade. Mais informações em www.prae.ufg.br.

Moradia estudantil: para os estudantes em
situação de vulnerabilidade socioeconômica,
cujas famílias não residam na Região Metropolitana de Goiânia e necessitam de moradia, a
UFG organiza e mantém quatro Casas de
Estudantes Universitários (CEUs), na Regional
Goiânia: duas localizadas no Setor Universitário (CEU I e III), uma no Setor Sul (CEU IV) e
outra no Câmpus Samambaia (CEU V). No caso
dos estudantes das Regionais Catalão, Goiás e
Jataí – que ainda não possuem CEUs – existe a
possibilidade de obter uma bolsa moradia.
Para informações sobre critérios de seleção
para ingresso numa CEU ou obtenção de bolsa
moradia, acesse www.prae.ufg.br

Incentivo à participação em
eventos cientíﬁcos e culturais:
custeia passagens terrestres a
estudantes de graduação para
participar de eventos cientíﬁcos,
culturais e políticos em âmbito
nacional. Mais informações em
www.prae.ufg.br
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A UFG oferece aos estudantes de graduação diferentes bolsas para
participar das atividades de ensino, pesquisa e extensão:

Monitoria: busca ampliar a
participação dos estudantes nas
atividades de ensino, possibilitando experiências de acompanhamento do trabalho dos
docentes da UFG nos cursos de
graduação – http://monitoria.prograd.ufg.br

Iniciação Cientíﬁca (IC): destinada
aos estudantes de graduação da
UFG, com planos de trabalho com
características de iniciação à pesquisa cientíﬁca; - www.prpi.ufg.br
Iniciação Cientíﬁca Junior (ICJr):
destinada aos estudantes do ensino
fundamental e médio de escolas
públicas, com planos de trabalho
com características de iniciação à
pesquisa cientíﬁca - www.prpi.ufg.br

Iniciação
Tecnológica
(IT):
destinada aos estudantes de
graduação da UFG, com planos
de trabalho com características
de iniciação à pesquisa tecnológica e inovação, geração de
produto ou processo inovador www.prpi.ufg.br

Iniciação à Pesquisa das Licenciaturas (PROLICEN): destinada
aos estudantes de licenciatura
da UFG, com planos de trabalho
que tenham relação direta com
os cursos de licenciatura e
articulação com a educação
básica. – www.prograd.ufg.br

Iniciação à Docência (PIBID): objetiva
promover a iniciação à docência, para
estudantes de cursos de licenciatura. Os
bolsistas atuam no âmbito das escolas
parceiras sob a supervisão de professores
das redes públicas e orientação de professores coordenadores da UFG - www.pibid.prograd.ufg.br

Extensão e Cultura (PROBEC/
PROVEC): visa a participação
de estudantes em atividades
de extensão e cultura que
promovam a interação da
Universidade com a sociedade
para a construção de uma
cidadania que objetiva a transformação social.

Residência
Pedagógica:
Permite o aperfeiçoamento
do estágio curricular supervisionado nos cursos de
licenciatura, promovendo a
imersão do licenciando na
escola de educação básica, a
partir da segunda metade
do curso.

Programa de Educação Tutorial (PET): promove atividades
acadêmicas
que
integram ensino, pesquisa e
extensão,
em
grupos
tutoriais, com vistas à
melhoria
da
formação
acadêmica do estudante www.prograd.ufg.br
PEC-G e Pré-PEC-G: Destinado a estudantes estrangeiros da África e América
Latina. (https://prograd.ufg.br/p/7198-pec-g)
Estágio: é um ato educativo
previsto no projeto pedagógico do curso e desenvolvido no
ambiente de trabalho, visando
o aprendizado e desenvolvimento
de
competências
próprias da atividade proﬁssional. Pode ser obrigatório ou
não-obrigatório, devendo ser
realizado de acordo com as
legislações vigentes - www.ce.prograd.ufg.br

Intercâmbios que te
levam para o mundo

Os Programas de Intercâmbio, apresentados a
seguir de maneira sucinta, possibilitam que você
estude em outra Instituição de Ensino Superior,
em Goiás, no Brasil e no
exterior.

Programa de Mobilidade Interna
(PMI): permite que o aluno estude,
por até dois semestres letivos, em
outra regional da UFG (Goiânia, Catalão, Goiás e Jataí), em curso de
mesmo nome, modalidade e grau
acadêmico da regional de origem;
Programa de Mobilidade entre as
Instituições Públicas de Ensino
Superior de Goiás (PMIPES): faculta
ao aluno da UFG estudar, por até dois
semestres letivos, prorrogáveis por
mais um semestre letivo, em outra
Instituição Pública de Ensino do
Estado de Goiás (Universidade
Estadual de Goiás - UEG, Instituto
Federal de Goiás - IFG e Instituto
Federal Goiano - IFGoiano);

Programa de Mobilidade Estudantil
(PME):
possibilita que o aluno
estude, por até dois semestres
letivos, prorrogáveis por mais um
semestre letivo, em outra universidade federal participante do acordo
Andifes de mobilidade estudantil,
em outro estado brasileiro;
Mais informações sobre todos os
Programas de mobilidade nacional,
acesse: www.prograd.ufg.br, Menu
Programas e Bolsas
Programa de Intercâmbio Acadêmico Internacional (PIAI): possibilita
que o estudante realize parte dos
seus estudos em uma instituição
estrangeira. Para conhecer os programas que oferecem bolsa de estudos
para intercâmbio internacional,
consulte: www.dri.ufg.br.

PARA SABER MAIS

As páginas da UFG (www.ufg.br), da Pró-Reitoria de Graduação (www.prograd.ufg.br), das Regionais Catalão, Goiás e Jataí (www.catalao.ufg.br, www.goias.ufg.br
e www.jatai.ufg.br) e a da Faculdade/Instituto/Escola a que seu curso se vincula
serão fontes de informação fundamentais ao longo de sua trajetória acadêmica.

Também vale a pena consultar a página das pró-reitorias vinculadas
aos temas da graduação, a seguir destacadas, bem como a página das
Coordenações de Graduação de Catalão, Goiás e Jataí:

• Pró-Reitoria de Assistência Estudantil (PRAE)
www.prae.ufg.br
• Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação (PRPI)
www.prpi.ufg.br
• Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEC)
www.proec.ufg.br
• Coordenação de Graduação da Regional Catalão (Cograd-Catalão)
www.cograd.catalao.ufg.br
• Coordenação de Graduação da Regional Goiás (CGG-Goiás)
www.goias.ufg.br
• Coordenação de Graduação da Regional Jataí (Cograd-Jataí)
www.cograd.jatai.ufg.br
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