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SEJAM BEM-VINDOS À UFR!
A Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) possui um longo
percurso de 44 anos de experiência construído sobre os pilares do
ensino, da pesquisa e da extensão. Esteve vinculada à Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) até 2018, quando foi
desmembrada para dar origem a uma nova instituição. Hoje, a
UFR se reinventa enquanto universidade autônoma, mais moderna e atenta tanto às demandas nacionais quanto locais.
Atualmente, oferecemos 19 cursos de graduação e 13 de
pós-graduação, sendo 6 mestrados, 5 especializações e 2 residências. Nosso compromisso é educar cidadãos e qualificar profissionais em diferentes áreas do conhecimento a fim de produzir
conhecimento e inovações científicas que possam contribuir para
o desenvolvimento econômico, a justiça social e a preservação
cultural e ambiental de nosso estado e país.
Neste momento desafiador que o país e o mundo atravessam em
decorrência da pandemia de COVID-19, a UFR tem trabalhado
incansavelmente para cumprir seu papel social no combate à
doença e retribuir à sociedade a confiança sempre depositada.
No âmbito acadêmico, são diversas ações em desenvolvimento
visando à garantia do atendimento dos estudantes e à
manutenção das atividades, respeitados os limites impostos pelo
contexto.
Diante de tantas incertezas, esteja certo de que permaneceremos
empenhados em busca da minimização dos efeitos desta crise
para garantir o seu sucesso acadêmico e uma educação de
qualidade. Conheça um pouco das unidades acadêmicas e
equipamentos de apoio que a UFR oferece aos estudantes com o
objetivo de auxiliá-los nessa caminhada:

BIBLIOTECA
ufr.edu.br/servicos/biblioteca/
Para cadastrar-se na biblioteca, o aluno deve apresentar um
documento com foto e preencher a ficha cadastral. Cada aluno
pode retirar três livros por vez, por quinze dias, renováveis até
duas vezes pelo mesmo período. Há penalidade de dois dias de
suspensão para cada dia de atraso na devolução do livro. Para
renovação acesse www.biblioteca.ufmt.br/pergamum/biblioteca
clique no ícone “Meu Pergamum”, digite sua matrícula e senha
usada na biblioteca.
Em decorrência da pandemia da COVID-19, acompanhe as
informações de funcionamento na página institucional. Contato:
WhatsApp: (66) 3410-4032; E-mail: biblioteca@ufr.edu.br

RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO
O Restaurante Universitário é o local onde o estudante pode
realizar as suas refeições durante todo o curso de graduação a um
custo acessível. Para utilizar, o estudante deve apresentar o
número do RGA e um documento oficial com foto.
Em decorrência da pandemia relacionada à COVID-19, o restaurante universitário está fechado. Orientamos aos estudantes
calouros que precisam receber o auxílio complementar de alimentação ou que tenham alguma outra dúvida relacionada ao RU, que
entrem em contato pelo e-mail proece@ufr.edu.br

PROECE
Pró-Reitoria de Extensão, Cultura, Esporte e Assuntos Estudantis
A PROECE é responsável, entre outras atividades, pela gestão das
ações de extensão universitária e também de integração e
vivência da comunidade acadêmica. Sua atuação contempla
ações culturais, de esporte, extensão e assistência estudantil.
Oferece bolsas e incentivos para fomentar o desenvolvimento de
projetos de extensão. No âmbito da cultura, do esporte e do lazer,
desenvolve eventos e projetos artísticos, culturais e esportivos,
ofertados de acordo com as demandas e possibilidades
estruturais. Algumas das atividades ofertadas são: Oficina de
teatro, Cinema Cultural, Yoga, Pilates, Danças Urbanas, Street
Dance, Dança de Salão, Kendô, Karatê, Judô, Jiu-Jitsu, Muay Thai,
Xadrez, Handebol, Futsal, Basquetebol, Voleibol, Capoeira, Violão,
Violino, Coral, Escolas de Mestres.
Em decorrência da pandemia relacionada à COVID-19, as
atividades voltadas para a cultura e esporte não estão sendo
realizadas. Porém, projetos relacionados a estas atividades estão
sendo reformulados no sentido de atender a comunidade interna
e externa, dentro das possibilidades que a realidade oferece.

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL
Vinculada à PROECE, a Coordenadoria de Assistência Estudantil é o
setor responsável pela formulação, implementação, gestão e
acompanhamento de políticas e ações institucionais da UFR no
âmbito da assistência estudantil, para o atendimento de demandas e necessidades discentes, de modo a propiciar a permanência
na universidade e para que concluam os estudos em condições
adequadas.
Os auxílios são voltados prioritariamente para estudantes de baixa
renda e são regidos por editais específicos, devendo o estudante
passar por processo de seleção com análise socioeconômica. Os
auxílios oferecidos incluem: Alimentação, Moradia, Evento,
Permanência, Apoio à Inclusão e, em caráter excepcional e
temporário, o auxílio para inclusão digital a estudantes de baixa
renda matriculados em disciplinas oferecidas de forma remota.
Além dos auxílios, a Coordenadoria de Assistência Estudantil
ainda realiza o Acolhimento Imediato a cada início de semestre e
desenvolve projetos e ações que atendem as necessidades
estudantis. Para mais informações: proece@ufr.edu.br

CELIG - Centro de Línguas
Programa de extensão cujo objetivo é a oferta de cursos de
idiomas e outros na área de linguagens, incluindo: Inglês, Francês,
Alemão, Espanhol, Italiano, Japonês, Conversação e Redação em
Língua Inglesa, Libras, Redação para o Enem e Redação de Artigo
Científico. Os cursos do CELIG Rondonópolis são abertos à comunidade interna e externa da UFMT, promovendo a integração
entre universidade e sociedade. Confira os cursos do Celig em:
www.facebook.com/celigrondonopolis

PROEG

Pró-reitoria de Ensino de Graduação
A PROEG é a unidade gestora da vida acadêmica dos cursos de graduação ofertados pela UFR. Atua na execução de políticas da formação
universitária, além de programas e ações de qualificação do ensino,
como o desenvolvimento de programas e projetos voltados para os
cursos de graduação (Pibid, Residência Pedagógica, Monitoria,
Tutoria, PET, Ligas Acadêmicas). Também compete à PROEG gerenciar
informações e acompanhar as avaliações pelo Ministério da Educação
dos cursos e dos estudantes da graduação, com foco na qualidade do
ensino ofertado.

REGISTRO ESCOLAR
É o setor responsável, entre outras atividades, pelas matrículas dos
alunos ingressantes, pela entrega de diplomas aos graduados e pela
expedição de documentos como: atestados (matrícula, conclusão de
curso, conduta; desistência; trancamento de matrícula), declaração de
solicitação de diploma, histórico escolar e planilha de horários. Durante o período de pandemia, o Registro Escolar realiza plantão presencial diariamente das 7h às 11h e atende demandas dos estudantes por
meio do Sistema Eletrônico de Informações (SEI). Para mais
informações mande uma Whatsapp ou ligue para (66) 3410-4006

SECRI - Secretaria de Relações Internacionais
A SECRI é a responsável por desenvolver e implementar políticas e
projetos para a internacionalização da universidade. A SECRI conta
com programas, parcerias, redes e acordos de cooperação que
facilitam o acesso do estudante à mobilidade internacional.
Estudantes da UFR podem desenvolver parte de seus estudos e/ou
pesquisa em uma instituição de educação superior internacional.
Fique atento aos editais na página institucional da UFR.
Para mais informações: internacional@ufr.edu.br

PROPPIT
Pró-Reitoria de Ensino de Pós-graduação, Pesquisa e Inovação Tecnológica

A PROPPIT é a unidade responsável pelos assuntos de ensino de
pós-graduação e de gestão e incentivo à produção do conhecimento
científico e à inovação tecnológica. É responsável, entre outras
atividades, pelo gerenciamento do Programa Institucional de
Iniciação Científica e de inovação tecnológica, que por sua vez, visa
propiciar o primeiro contato dos estudantes com a prática da pesquisa
e inovação. A Iniciação Científica e tecnológica é o primeiro contato
dos estudantes com a prática da pesquisa e inovação tecnológica na
Universidade. As pesquisas são realizadas com a orientação de um
professor/pesquisador experiente em que os estudantes realizam
pesquisas nas diversas áreas do conhecimento e desenvolvem, por
meio dessa prática, pensamento crítico e habilidades múltiplas, de
modo a melhorar seu desempenho acadêmico e se qualificar para sua
atuação profissional
MODALIDADES DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA:
PIBIC - Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica;
PIBITI - Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação;
PIBIC- Ação Afirmativa - Programa Institucional de Bolsas de Iniciação
Científica;
PIBITI - Ação Afirmativa- Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em
Desenvolvimento Tecnológico e Inovação
VIC- Voluntariado de Iniciação Científica.
VITI- Voluntariado de Iniciação Tecnológico e Inovação.

Para participar, o estudante deve procurar pesquisadores da UFR que
atuem em sua área de interesse e demonstrar seu desejo em participar
da pesquisa, pois o orientador é o responsável pela indicação do aluno
ao Programa. A indicação ocorre por meio da participação em processo de seleção específico para cada modalidade, regulado por Chamada Interna específica, instituída e divulgada pela PROPPIT nas datas
previstas no Calendário Acadêmico.

MAPA DO CAMPUS UFR
Legenda
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Guarita
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Bloco Administrativo – Registro Escolar; Reitoria e Vice-Reitoria
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Restaurante Universitário - RU
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Biblioteca

5

Quadra de Esportes
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Bloco A – Coordenações de: Biblioteconomia, Letras Inglês,
Letras Português, Geografia, História, Matemática, Biologia,
Pedagogia, Sistemas de Informação, Ciências Contábeis, Ciências
Econômicas e Administração; PROPPIT
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Bloco B – Coordenação de Psicologia, CEPRAPSI
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Bloco C – Coordenações de: Engenharia Agrícola e Ambiental,
Engenharia Mecânica e Zootecnia
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Bloco D – Coordenações de: Enfermagem e Medicina; PROEG

10

Bloco E

11

Centro de Vivência

12

Anfiteatro
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Assistência Estudantil, PROECE.
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CELIG
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SAÚDE MENTAL
O Centro de Práticas Psicológicas (CEPRAPSI) é a clínica-escola do
curso de Psicologia e oferece atendimento psicoterapêutico à
comunidade em geral. Os atendimentos gratuitos fazem parte da
formação dos graduandos do curso de psicologia e são supervisionados por professores. O objetivo do CEPRAPSI é propiciar
atividades práticas relativas à Psicologia, sempre articuladas com
as teorias e diversas abordagens sobre o ser humano utilizadas
pelos docentes, garantindo, dessa maneira, uma parte importante
da formação profissional dos estudantes. Ao mesmo tempo,
cumpre um papel social que devolve para a sociedade em geral
serviços de atenção à saúde mental voltados, preferencialmente,
para pessoas de baixa renda e em condições de vulnerabilidade
psíquica-social.
Aqueles que desejam iniciar o processo psicoterapêutico devem
se dirigir ao CEPRAPSI em horário comercial e solicitar este serviço.
Antes de iniciar a psicoterapia o solicitante deverá preencher uma
ficha inicial que será encaminhada para a lista de espera, onde
aguardará ser chamado conforme a ordem de procura. Cabe
ressaltar que a prioridade de um serviço-escola é a formação dos
estudantes do Curso de Psicologia, sendo o atendimento à comunidade realizado dentro das limitações estruturais do serviço.
Devido à pandemia de COVID-19, todas as atividades do CEPRAPSI
encontram-se suspensas por tempo indeterminado. Como resposta à demanda originada pelos efeitos do isolamento social na
saúde mental da população, um grupo de professores do curso de
Psicologia desenvolveu o projeto “Palavras na rede: grupos
terapêuticos online”. Para mais informações, acesse:
https://gruposterapeuticos.wixsite.com/grupos

OUTRAS INFORMAÇÕES
HORÁRIO DAS AULAS (Calendário letivo especial)
Pelo Portal de Sistemas Integrados da UFMT, acesse o SIGA Sistema de Informações de Gestão Acadêmica com seu RGA e
senha. Vá até “Alunos – Planilha de horário” e acesse o período
2020/3. Acesse o Portal de Sistemas Integrados: https://sistemas.ufmt.br/ufmt.portalsistemas

SEI - SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES
O SEI é uma plataforma eletrônica de gestão de processos e
documentos, por meio da qual são protocolados e tramitados os
processos institucionais. O acesso está disponível na homepage
da UFMT: https://www1.ufmt.br/ufmt/un/sei

