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EXPEDIENTE



Olá, estudante!

     É com muita alegria que recebemos você na Universidade Federal de
Rondonópolis (UFR)! Em primeiro lugar, gostaríamos de lhe dar as boas-
vindas e agradecer por escolher estudar conosco.
         Apresentamos o Guia do Estudante da UFR, que foi pensado para ajudar
você a conhecer nosso campus e esclarecer dúvidas referentes aos principais
procedimentos que contribuem para sua permanência na universidade.
      Disponibilizamos neste guia todas as informações necessárias sobre a
UFR, como Pró-Reitorias, Assistência Estudantil, Programas, Projetos, Bolsas,
sites e sistemas, além de contatos e links para que você possa acessá-los e se
informar.
     Por fim, desejamos ótimos anos na UFR, e que você desfrute não apenas de
uma formação profissional e cidadã de qualidade, mas que tenha a
oportunidade de desfrutar e participar ativamente de atividades culturais e
acadêmicas, construir novas amizades, além de compartilhar experiências
inesquecíveis, pois, para nós, o mais valioso é que você tenha uma formação
ampla, digna e favorável para que possa entrar no mundo do trabalho, e atuar
como um(a) cidadão(ã) que usa o conhecimento para aprimoramento e
transformação.
     Desejamos uma boa leitura e, em caso de dúvidas, entre em contato
conosco através dos nossos canais oficiais.

E, mais uma vez, boas-vindas à UFR!
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QUEM SOMOS?
     A Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) possui um longo percurso
de 45 anos de experiência construído sobre os pilares do ensino, da pesquisa e
da extensão quando vinculada à Universidade Federal de Mato Grosso
(UFMT) até o ano de 2018. Hoje, a UFR se reinventa enquanto universidade
autônoma, mais moderna e atenta tanto às demandas nacionais quanto locais. 
  São oferecidos diversos cursos de graduação e pós-graduação entre
Bacharelado e Licenciaturas, Especialização, Mestrados e Residência. 
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https://ufr.edu.br/institucional/ufr/


MAPA DO
CAMPUS

     Para auxiliar os alunos, a Pró-Reitoria de Tecnologia da Informação e
Comunicação (PROTIC) desenvolveu uma ferramenta on-line, incorporada ao
site da UFR para facilitar aos alunos a identificação dos prédios do campus.
       A ferramenta pode ser acessada através de smartphone, notebook ou tablet
e, ao selecionar automaticamente, é construída uma rota via GPS até o prédio
desejado pelo Google Maps.
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https://ufr.edu.br/institucional/mapa-do-campus/


ESTRUTURA
ORGANIZACIONAL
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https://ufr.edu.br/institucional/estrutura-organizacional/


   A Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PROEG) é a instância 
 administrativa pedagógica destinada aos cursos de graduação, responsável
pela política de ensino de graduação dos cursos presenciais e a distância e o
gerenciamento do sistema acadêmico do primeiro acesso até a diplomação. 
 
      Para mais informações, visite o site. 

Contatos:
Telefone: (69) 3410-4166
E-mail: proeg@ufr.edu.br

PROEG
PRÓ-REITORIA DE

ENSINO DE
GRADUAÇÃO

Conheça a o Registro 
Escolar!
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mailto:proeg@ufr.edu.br
https://ufr.edu.br/proeg/
https://ufr.edu.br/servicos/registro/


     A Pró-reitoria de Ensino de Pós-Graduação e Pesquisa (PROPGP) tem
como objetivo fortalecer e dinamizar o ensino de pós-graduação e a pesquisa
na Instituição. Em termos de pesquisa científica, a PROPGP atua na
organização e constância das bolsas de iniciação científica e mestrado,
apoiando projetos que envolvem estudantes dos níveis médio, do ensino
superior e da pós-graduação. 
 
       Para mais informações, visite o site. 

Contatos:
Telefone: (66) 3410 – 4168
E-mail: propgp@ufr.edu.br

PROPGP
PRÓ-REITORIA DE
ENSINO DE PÓS-

GRADUAÇÃO E
PESQUISA

Saiba mais sobre a 
os cursos ofertados!
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mailto:propgp@ufr.edu.br
https://ufr.edu.br/propgp/
https://ufr.edu.br/pos-graduacao/


   A Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Estudantis (PROEXA) se encarrega
da gestão das atividades de extensão da universidade que envolve os
estudantes, bem como da integração e vivência da comunidade acadêmica,
ofertando bolsas e fomentando projetos. 
 
      Para mais informações, visite o site. 

Contatos:
Telefones: (66) 3410-4060
E-mail: proexa@ufr.edu.br

PROEXA
PRÓ-REITORIA DE

EXTENSÃO E
ASSUNTOS

ESTUDANTIS

Acesse os editais da
PROEXA!
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https://ufr.edu.br/proexa/
https://www.facebook.com/proeceufr/
https://www.instagram.com/proexaufr/
https://ufr.edu.br/proexa/editais/


    A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas é a unidade responsável pelo
planejamento, implementação, coordenação, supervisão e avaliação da política
de Gestão de Pessoas da Universidade. Também é responsável por gerir,
coordenar e acompanhar a vida funcional dos servidores,  desenvolver ações
relacionadas à orientação, avaliação de desempenho, capacitação, qualificação,
desenvolvimento do pessoal, assim como às atividades relativas à promoção da
saúde e da segurança no ambiente de trabalho da UFR. 
 
     Para mais informações, visite o site. 

Contatos:
Telefone: (66) 3410-4173
E-mail: progep@ufr.edu.br

PROGEP
PRÓ-REITORIA DE

GESTÃO DE PESSOAS
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https://ufr.edu.br/progep/


    A Pró-Reitoria de Planejamento e Administração (PROPLAD) é
responsável pelo Plano Anual de Contratações sobre bens, serviços, obras e
soluções de tecnologia da informação e comunicações no âmbito da
Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional e sobre o
Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações. 
 
     Para mais informações, visite o site. 

Contatos:
Telefone: (66) 3410-4081
E-mail: proplad@ufr.edu.br

PROPLAD
PRÓ-REITORIA DE
PLANEJAMENTO E
ADMINISTRAÇÃO
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https://ufr.edu.br/proplad/


    A Pró-Reitoria de Tecnologia da Informação e Comunicação (PROTIC),
além de oferecer suporte técnico, apoia e sustenta as práticas de ensino,
pesquisa, extensão e inovação, bem como auxilia a gestão da estrutura
administrativa por meio das tecnologias. 
 
     Para mais informações, visite o site. 

Contatos:
Telefone: (66) 3410-4101
E-mail: protic@ufr.edu.br 

PROTIC
PRÓ-REITORIA DE
TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO

Acesse os sistemas da
UFR!
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https://ufr.edu.br/protic/
https://ufr.edu.br/protic/se-suporte/tutoriais-e-manuais/


    A Pró-Reitoria de Infraestrutura (PROINFRA) é um órgão executivo,
diretamente vinculado ao Gabinete da Reitoria, sendo responsável pela
manutenção, fiscalização, gerenciamento e controladoria da infraestrutura
física e bens patrimoniais da universidade. 
 
     Para mais informações, visite o site. 

Contatos:
Telefone: (66) 3410-4005
E-mail: proinfra@ufr.edu.br

PROINFRA
PRÓ-REITORIA DE
INFRAESTRUTURA
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https://ufr.edu.br/proinfra/


    A Secretaria de Relações Internacionais (SECRI) é um órgão executivo,
diretamente vinculado ao Gabinete da Reitoria, sendo responsável pelo
desenvolvimento e pela implementação de políticas e projetos para a
internacionalização da Universidade Federal Rondonópolis. 
 
     Para mais informações, visite o site. 

Contatos:
Telefone: (66) 3410-4096
E-mail: internacional@ufr.edu.br

 SECRETARIA DE
RELAÇÕES

INTERNACIONAIS
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https://ufr.edu.br/secri/


    A Secretaria de Assuntos Comunitários (SAC) é um órgão executivo,
diretamente vinculado ao Gabinete da Reitoria, sendo responsável por
formular, propor, conduzir e avaliar as políticas afirmativas, de acessibilidade
e inclusão, de direito à pessoa idosa, bem como as ações de arte, cultura,
esporte e lazer e aquelas relativas aos assuntos comunitários da universidade. É
também a unidade administrativa responsável pela regulação institucional
junto ao Ministério da Educação.    
 
     Para mais informações, visite o site. 

Contatos:
Telefone: (66) 3410-4000
E-mail: sac@ufr.edu.br

SECRETARIA DE
ASSUNTOS

COMUNITÁRIOS
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https://ufr.edu.br/sac/


    A Secretaria de Inovação e Empreendedorismo (SIE) tem a responsabilidade
de promover, incrementar e impulsionar a inovação na Universidade Federal
de Rondonópolis, incentivando a produção intelectual de caráter inovador e
tecnológico, por parte de estudantes, servidores administrativos, docentes e
colaboradores externos, em um ambiente acadêmico criativo e estimulante.
Aliado a isso, terá foco na formação de empreendedores preparados para
atuarem em um mercado de trabalho competitivo e mutante. 
 
     Para mais informações, visite o site. 

Contatos:
Telefone: (66) 3410-4194
E-mail: inovacao@ufr.edu.br

 SECRETARIA DE
INOVAÇÃO E

EMPREENDEDORISMO
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https://ufr.edu.br/sie/


   A Biblioteca Universitária da Universidade Federal de Rondonópolis é a
unidade responsável pela organização e disponibilização do acervo
institucional e tem como principal objetivo auxiliar a comunidade acadêmica
(estudantes, professores e técni cos administrativos em educação no processo
de formação científica e profissional. 
   Para realizar o empréstimo de livros físicos, é necessário possuir e-mail
institucional (@ufr.edu.br). No ato do empréstimo, será solicitado o número de
registro/matrícula e a senha do e-mail institucional.

    
 
     

 BIBLIOTECA
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Acesse o acervo virtual! Acesse o acervo físico!!

https://ufr.edu.br/biblioteca/
https://biblioteca.ufr.edu.br/pergamum/biblioteca/index.php
https://sistema.ufr.edu.br/login-form


   O Restaurante Universitário (RU) é um espaço de convivência e integração
da comunidade universitária. É também uma das principais políticas de
assistência estudantil, pois além da gratuitidade para os estudantes assistidos
pelo Programa de Alimentação, proporciona refeições por um baixo preço a
estudantes da Universidade Federal de Rondonópolis.
 
     

 RESTAURANTE
UNIVERSITÁRIO
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Acesse informações 
sobre o RU!!

https://ufr.edu.br/servicos/restaurante/


Saiba mais sobre os
cursos de graduação!

Administração
Biblioteconomia

Ciências Biológicas (Bacharelado)
Ciências Biológicas (Licenciatura)

Ciências Contábeis
Ciências Econômicas

Enfermagem
Engenharia Agrícola e Ambiental

Engenharia Mecânica
Geografia
História

Letras - Língua e Literaturas de Língua Inglesa
Letras - Língua Portuguesa

Matemática
Medicina
Pedagogia
Psicologia

Sistemas de Informação
Zootecnia

 
 
 
 

CURSOS DE
GRADUAÇÃO
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https://ufr.edu.br/graduacao/


No Ensino de Pós-Graduação lato sensu a Pró-reitoria de Ensino de Pós-
Graduação e Pesquisa atua na manutenção dos Cursos e Residências já
existentes e na  criação de novos, sempre visando a formação continuada e a
excelência de recursos humanos, fortalecendo o desenvolvimento regional e
nacional.

 
 
 
 
 
 

CURSOS DE PÓS-
GRADUAÇÃO LATO

SENSU E
RESIDÊNCIAS

Saiba mais sobre os cursos 
lato sensu e as residências!
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https://ufr.edu.br/propgp/lato-sensu/


Biociências e Saúde
Educação

Engenharia Agrícola
Geografia

Gestão e Tecnologia Ambiental
Matemática

Saúde da Família
Zootecnia

 
 
 
 
 
 

CURSOS DE PÓS-
GRADUAÇÃO

STRICTO SENSU

Saiba mais sobre os cursos 
de pós-graduação stricto

sensu!
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https://ufr.edu.br/propgp/stricto-sensu/


    Estudante, esperamos que este guia tenha ajudado a conhecer um pouco
sobre a Universidade Federal de Rondonópolis e seu funcionamento.    
 
     Para mais informações, acesse a página de contatos. 

INFORMAÇÕES
ADICIONAIS

Acesse o calendário 
acadêmico!
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https://ufr.edu.br/informacao/contato/
https://www.ufmt.br/unidade/acessoainformacao/pagina/servico-de-informacao-ao-cidadao-sic/2054
https://ufr.edu.br/estudante/calendario-academico/



