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Bem-vindos, 
Calouros!

Referências
Manual do Calouro CAEC - 2017
Manual do Calouro - EJECT 

Eu sou o Petinho, do Pré-PET 
Civil, e neste Manual do 

Calouro trago, para você que 
ainda está um pouco perdido, 

as melhores dicas que 
facilitarão sua vida na UFRN.
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Depois de passar pela 
concorrência, chegar na 

UFRN é muito fácil. 
Temos um sistema interno 

de transportes, os Circulares 
e ainda existem alguns 

ônibus via Campus,  
confere aí!

Como chegar 
na UFRN?

31, 63, 54a, Circular Ponta Negra

48 ou ônibus Natal Shopping - Via Direta + 
Circular Inverso ou Expresso C&T

ZONA LESTE

10/29 ou ônibus Natal Shopping - Via 
Direta + Circular Inverso ou Expresso C&T

ZONA NORTE

57 ou ônibus Natal Shopping - Via Direta + 
Circular Inverso ou Expresso C&T

ZONA OESTE

Linha C ou ônibus Natal Shopping - Via 
Direta + Circular Inverso ou Expresso C&T

PARNAMIRIM

ZONA SUL 
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Circulares

Via Direta - Escola de Música - Reitoria - ... - Terminal 
CIRCULAR DIRETO 

CIRCULAR  INVERSO
Via Direta - Escola de Música - Centro de Biociências -
Escola de Ciências e Tecnologia - ... - Terminal 

Via Direta - Reitoria 
EXPRESSO REITORIA* 

Via Direta - Escola de Ciências e Tecnologia
EXPRESSO C&T*

* Em horários específicos os Expressos incluem o RU em sua rota .

Os Expressos são bem mais 
frequentes e rápidos que o 

Direto e o Inverso, uma 
sugestão é que vocês 

peguem sempre esses.
Para consulta online 

dos horários dos 
circulares, acesse o link 

abaixo: 
http://circular-

ufrn.herokuapp.com

http://circular-ufrn.herokuapp.com/


-

---
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Conhecendo o 
Campus
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Neste mapa você 
também tem as rotas 

dos Circulares do 
Campus. Agora não 

há mais motivos para 
se perder!

Primeiramente, para 
quem está literalmente 
perdido, dá uma olhada 

no mapa da UFRN. Como 
eu sou muito legal, 

destaquei os principais 
lugares para você que 
está chegando agora, 

sinalizando na cor ROSA. 
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Alimentação
Na UFRN temos o Restaurante Universitário, o  

famoso RU, mas também existem outras 
opções como as cantinas, restaurantes 

próximos e os ambulantes do Food Park ECT. 

Restaurante Universitário 

Café da manhã (só para alunos residentes), almoço e jantar. 
Todas as refeições tem opção vegetariana.

Refeições:

Localização: Próximo ao terminal dos Circulares        no mapa.

R$ 7,00 (Padrão) 
R$ 3,00 (Alunos pagantes subsidiados)
R$ 0,00 (Bolsistas alimentação)

Preço: 

Para adquirir o cartão de acesso ao RU da UFRN, deve-se
comparecer ao Relógio do Sol, entre o Setor III e o Centro de
Convivência, e apresentar atestado de matrícula e documento
com foto. A 1º via é gratuita e a 2º custa R$ 10,00.

34

Como obter 
o cartão do 

RU?
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Opções + 

Restaurante Toca Universitária 
Em frente ao Bar de Mãe

Centro de Convivência 
Entre a Reitoria e a Biblioteca           no mapa   

Cantina da ECT 
Ao lado do prédio da Escola de Ciências e Tecnologia 

Cantina do Setor III/IV 
Entre o Setor III e o Setor IV

Food Park ECT
Em frente ao prédio da ECT após a cerca de limites da 
UFRN

Via Direta Shopping
Ao lado da parada do circular 

Natal Shopping 
Em frente ao Via Direta Shopping

Restaurante Bar de Mãe
Av. Santos Dumont, 481 - Capim Macio, Natal - RN

11
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Ajuda Acadêmica: Monitorias

Poucos sabem, mas 
algumas disciplinas 

dispõem de monitorias, 
nas quais você pode tirar 
suas dúvidas e aprender 

mais. 

Quando estiver com 
dificuldades,

não hesite
em procurar os monitores!   

Cálculo I, Cálculo II, 
Álgebra e Mecânica 

Clássica (Física I)

Disciplinas: 

Sala 3D8

Setor III Sala 8

Quanto às monitorias de 
disciplinas técnicas, é só 
procurar os PETs, como o 

Pré-PET Civil. 

Bloco D
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Serviços & Utilidades 

Gráficas (xerox, impressão e encadernação)  

Sala no Bloco D do Setor III; OCA (entre Setor III e IV); Centro 
de Convivência ; Setor I (imprime até folha A0 e banners);
Biblioteca Central; CT.

Natal Card (recarga e emissão do cartão de transporte)

Centro de Convivência. 

Impressão ou xerox  a partir de R$ 0,10. 

Emissão da Carteira de Estudante R$ 25,00.

Centro de convivência 

Suporte pedagógico 
Em 2019.1, a Assessoria Acadêmica do CT criou o NISE – Núcleo
Interdisciplinar de Suporte ao Estudante. Lá você conta com ajuda de um
pedagogo e de uma psicóloga escolar.

Sala 09 do prédio do CT. 

Agende um horário 
de atendimento no 

site do CT >> 
Contato >> 

Acompanhamento 
Pedagógico. 

• Assessoria para acessibilidade do 
estudante com deficiência e outras 
NEEs.
• Serviço de orientação educacional e 
mediação de conflitos.
• Serviço de orientação de carreira.
• Serviço de organização de rotina e 
horário de estudos.

Se
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Datas Importantes 

Período Letivo 2019.2
Início: 22/07/2019 
Fim: 07/12/2019
Consolidação final: 14/12/2019

Confirmação de Vínculo 
Início: 22/07/2019
Fim: 26/07/2019
Onde: Coordenação do Curso

Atenção!
Calouro que não confirma vínculo 

perde a vaga.

Rematrícula

Início: 22/07/2019 
Fim: 23/07/2019

Matrícula Extraordinária 

Início: 30/07/2019 
Fim: 17/08/2019

!
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Entidades e Instituições 

Uma organização internacional com organizações irmãs e parcerias

esfnatal

por todo o globo. Ser um engenheiro sem fronteiras é acreditar na importância
da engenharia para a transformação social e se posicionar no papel de agente
dessa transformação. Desenvolvem projetos em construção civil, saneamento,
agricultura, energia, infraestrutura, empoderamento econômico e educação.

ENGENHEIROS SEM FRONTEIRAS 

esfnatal natal@esf-brasil.org

Os PETs são grupos de estudantes orientados por um docente da graduação.
Com atividades de Ensino, Pesquisa, Extensão e Educação Tutorial. Buscam
desenvolver atividades a fim de impulsionar a graduação.

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL- PET

Os Centros Acadêmicos são entidades estudantis que representam os
estudantes. Dentre as atividades desenvolvidas, tem-se: a organização de
atividades acadêmicas extracurriculares; encaminhamento, mobilização e
organização de reivindicações e ações políticas dos estudantes; mediação de
negociações e conflitos individuais e coletivos entre estudantes e a faculdade;
realização de atividades culturais, entre outros. Cada curso tem seu CA.

CENTRO ACADÊMICO - CA
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Entidades e Instituições 

A SRI é o setor da UFRN responsável pelos acordos de cooperação acadêmica
com outras universidades brasileiras e estrangeiras. São mais de 100 acordos em
vigor com outras instituições de ensino.

SECRETARIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS E 
INTERINSTITUCIONAIS 

Sri.ufrn 3342-2271 sri@sri.ufrn.br

O Instituto Ágora oferece cursos de Alemão, Espanhol, Francês,
ÁGORA

Inglês, Libras, Hebraico, Grego Clássico, Latim e Português para estrangeiros. Os
cursos são oferecidos nas seguintes modalidades: Básico em 4 níveis, Leitura para
Fins Acadêmicos e Conversação em 2 níveis. As inscrições podem ser feitas via
SIGAA e o semestre letivo custa R$ 300,00.

institutoagoraufrn 3342-2257 institutoagora2015@gmail.com

O DCE é a entidade representativa de todos os estudantes. Ele se
propõe a ser um espaço sujeito a disputas democráticas no campo dos interesses
da categoria dos estudantes. Isso significa que o DCE congrega vários centros
acadêmicos (CA) e diferentes espaços de discussão e decisão.

DIRETÓRIO CENTRAL DOS ESTUDANTES 

DCE UFRN @dcecomunica
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Biblioteca Central Zila Mamede - BCZM

A Biblioteca Central Zila Mamede é a principal 
biblioteca do Campus Natal da UFRN. Nela é 

possível fazer empréstimos de livros, 
agendamento de orientação à normalização de 

trabalhos, agendamento de orientação à 
pesquisa, dentre outros serviços.

Cadastro para efetuar empréstimos

1º  Login no SIGAA
2º  Entrar em Menu Discente 
3º  Acessar Biblioteca    
4º  Selecionar “Cadastrar para usar os serviços da biblioteca”
5º  Fazer uma senha de 06 a 08 dígitos

Regras Gerais

Levar documento oficial com foto para realizar empréstimo ;
Pegar simultaneamente, no máximo, 3 livros ;
Empréstimo com duração máxima de 15 dias, podendo ser renovado no 
SIGAA por até mais 15 dias;
Os livros com uma tarja amarela são de acervo especial e não podem ser 
emprestados;
Para cada dia de atraso na devolução de um livro o aluno ficará suspenso 
para (ou impedido de realizar) novos empréstimos por 1 dia.
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APPS UFRN

Calouro deve estar 
conectado com tudo e 
não pode deixar de ter 

os aplicativos  da  
UFRN, que permitem 

acesso rápido e 
praticidade.  

SIGAA Mobile 

O SIGAA Mobile permite acesso rápido às
principais funcionalidades disponíveis no
SIGAA.

RU UFRN

O RU UFRN permite checar o cardápio do
dia sempre atualizado, além de verificar o
saldo do cartão refeição.

InfoBus

O InfoBus informa os horários dos
Circulares e Expressos da UFRN.
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Telefones Úteis 

Divisão de Segurança e Patrimônio 3342-2292

Centro de Tecnologia: Direção
3215-3700 / 99193-6244Luiz  Alessandro

alessandro@ct.ufrn.br

Centro de Tecnologia: Vice-direção
3215-3700 / 99193-6245Carla Wilza

maitelli@ufrnet.br

Ouvidoria
3215-3883ouvidoria@ufrn.br

Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis
3215-3883

assuntos_estudantis@reitoria.ufrn.br

ALÔ?!

Assessoria Acadêmica do CT/NISE
3342-2265/99474-6691Micheline Moreira – Assessora Acadêmica

Carina Santos – Psicóloga Escolar
Thiago Araújo – Pedagogo 

academica@ct.ufrn.br

Opção 5
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Ações de Extensão 
As ações de extensão são atividades como palestras, 
eventos, cursos, etc. Além de agregar conhecimento,  
são necessárias para que possamos cumprir a carga 

horária complementar.

DICA
Tentar aproveitar ao 

máximo  o que o curso e a 
UFRN têm a oferecer.

Como se inscrever nas Ações de Extensão? 

1

2 Acessar aba                      na página inicial. 

Fazer login no SIGAA.

3 Ir em “Inscrição On-line em Ações de extensão”.
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Programas de Assistência

• Bolsa Residência  
Destina-se a assegurar moradia a estudantes em situação de
vulnerabilidade socioeconômica, regularmente matriculados nos cursos
presenciais da universidade, cujas famílias não residam na cidade onde
realizam o curso.

• Auxílio Alimentação
Tem por objetivo suprir necessidades alimentares dos estudantes em
situação de vulnerabilidade socioeconômica, que tenham atividades em
turnos consecutivos, mediante o fornecimento de refeições gratuitas pelo
Restaurante Universitário.

• Auxílio Transporte

Visa assegurar a frequência de estudantes em situação de vulnerabilidade
socioeconômica às atividades curriculares mediante o fornecimento de
auxílio financeiro em espécie e se destina a estudantes que comprovem
dificuldades financeiras para custeio de deslocamento.

• Programa de Atenção à Saúde Mental do Estudante

• Programa de Aconselhamento em Saúde (PAS)

• Projeto de Extensão Hábitos de Estudo (PHE)

• Assistência Médica e Odontológica

• Auxílio Óculos

Para saber 
mais sobre 

os 
programas,

acesse o
link:

https://goo
.gl/gHxGCx

Realizar 
Inscrições 
on-line no 
SIGAA em 




