Guia do Calouro

Prezado Aluno Ingressante,

Seguem abaixo algumas informações importantes a respeito do início de sua vida acadêmica
na UFRGS:

- O Portal do Aluno disponibiliza vários serviços importantes à vida acadêmica, e é
através dele que você irá imprimir seu
comprovante de matrícula
autenticado digitalmente para fins, por exemplo, de confecção do cartão de passagens (TRI). O
nú
mero do RG
é a senha provisória para o primeiro acesso ao Portal do Aluno. A
alteração da senha
dá-se através do Portal do Aluno. Dúvidas podem ser sanadas pelo fone 3308-5333, do CPD.
Pelo Portal do Aluno você também pode imprimir outros atestados acadêmicos, como de
frequência, de semestralidade, etc.

- O cartão de identificação da UFRGS é indispensável. Somente de posse dele você terá
acesso aos
RUs (Restaurantes Universitários), à retirada de
materiais nas
Bibliotecas e a grande parte
dos
prédios da
Universidade. Para confeccioná-lo, você deverá dirigir-se à Central de Identificação, no
Campus Central (próximo ao Banco do Brasil).
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- As próximas matrículas serão todas efetuadas eletronicamente pelo Portal do Aluno,
devendo o aluno fazer o planejamento necessário de disciplinas/turmas para se preparar para
as fases de
encomenda de matrícula
,
ajuste da encomenda
e
ajuste de matrícula
, conforme prazos constantes do Calendário Acadêmico. Leia o FAQ de matrícula disponível no
Portal do Aluno e também no
site
das COMGRADs BIO e BTC.

- Os calouros podem adiantar disciplinas solicitando matrícula exatamente como fazem
os alunos veteranos, ou seja, através dos procedimentos de
encomenda de matrícula
e
ajuste de matrícula
, conforme prazos constantes do Calendário Acadêmico. Leia o FAQ de matrícula disponível no
Portal do Aluno e também no
site
das COMGRADs BIO e BTC.

- A Pró-Reitoria de Assistência Estudantil – PRAE (antiga Secretaria de Auxílio ao
Estudante - SAE) oferece benefícios tais como bolsas-trabalho, desconto nos RUs, auxílio
transporte etc. Visite o
site da SAE
para maiores informações.
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- É possível solicitar a troca de habilitação através do Portal do Aluno. Fique atento ao
prazo que habitualmente ocorre ao final de cada semestre letivo.

- O Instituto de Matemática da UFRGS oferece aos calouros um curso preparatório
denominado
Pré-Cálculo. Nesse curso, que tem duração de 05 (cinco) dias e inscrição
gratuita, será propiciado ao calouro uma experiência que facilite a transição do Ensino Médio
para a Matemática de nível superior, em especial o Cálculo. Para maiores informações acesse
o site
www.ufrgs.br/precalculo .

- Finalmente, solicita-se que os calouros sempre mantenham atualizados seus dados
pessoais
, inclusive e-mail, no Portal do
Aluno. Solicita-se também que
informem a Secretaria das COMGRADs BIO e BTC
sempre que houver
troca de e-mail
para que as Coordenações possam atualizar em seu Outlook.

- Confira, também, o Guia do Calouro disponibilizado pela PROGRAD (Pró-Reitoria de
Graduação):
http://www.ufrgs.br/prograd/bixo
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Sejam bem-vindos!

Prof. Maria João Ramos Pereira

Coordenadora da COMGRAD/BIO

Prof. Henrique Bunselmeyer Ferreira

Coordenador da COMGRAD/BTC
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