Apresentação

S

eja bem vindx à Universidade Federal de Mato Grosso, Câmpus
do Araguaia! Um lugar de aprendizado contínuo, trocas de
conhecimentos e experiências.
Pensando em você, nas suas dúvidas e questionamentos, criamos o
Manual do Calouro com muito carinho e dedicação. Uma tentativa de fazer
com que o seu ingresso na instituição seja o mais tranquilo possível.
Nas próximas páginas você irá conhecer um pouco da instituição,
tanto de sua estrutura física quanto seus programas e assistências. Você
irá descobrir que a UFMT oferece muito mais do que a grade de aulas de
seu curso. Não se sinta preso apenas à sala de aula, vivencie tudo o que a
instituição tem a lhe oferecer. Viva a Universidade!

Câmpus

O

Campus Universitário do Araguaia tem duas Unidades. A unidade
I é a do Pontal do Araguaia. Lá ficam os cursos de Educação Física,
Química, Biologia e Matemática. Na Unidade II ficam os cursos de Letras,
Física, Jornalismo, Geografia, Engenharia Civil, Ciências da Computação,
Direito, Agronomia, Engenharia de Alimentos, Biomedicina, Farmácia e
Enfermagem. Os alunos podem aproveitar os espaços dos dois campus, de
acordo com aquilo que precisam, por exemplo, na Unidade do Pontal, fica
o Ginásio da UFMT. Já na Unidade II, fica o Restaurante Universitário. Este
uso de espaço também acontece com alguns laboratórios. As duas Unidades
formam a UFMT, que você vai conhecer e ajudar a melhorar.

Auxílios- PRAE/SAE

Restaurante Universitário

O

RU é a assistência estudantil mais abrangente dentro da
universidade. Qualquer aluno que esteja regularmente matriculado
pode se alimentar por apenas R$1,00 almoço e jantar, e R$0,25 no café da
manhã. Para comprar o ticket, você tem que apresentar um documento
com foto, preferencialmente a carteirinha da biblioteca. O restaurante está
localizado no câmpus II (Barra do Garças).
Não se esqueça!
Leve sempre uma caneca reutilizável para o RU, quanto menos copos
descartáveis a gente usar, mais o meio ambiente vai agradecer.

Horário de
funcionamento:
Café da manhã
06h30 às 07h30
Almoço
11h às 13h30
Jantar
17h às 19h30
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Auxílio Alimentação

Este auxílio é pra apoiar a
permanência dos estudantes
de baixa renda na universidade,
é feito um repasse do valor
correspondente ao almoço e ao
jantar no RU. R$100,00

Auxílio Permanência

O objetivo deste auxílio é
minimizar as desigualdades sociais
e contribuir para a permanência e
a diplomação dos estudantes de
graduação em

O

situação de vulnerabilidade
socioeconômica. R$400,00

Auxílio Moradia

Consiste no pagamento de
recurso financeiro que deve ser
utilizado com moradia. Ao final de
cada semestre letivo, o estudante
deve apresentar os comprovantes
de pagamento de aluguel junto
à SAE (Secretaria de Assistência
Estuantil) para a renovação do
benefício. R$400,00 + R$40,00
para alimentação.

site da PRAE é http://www.ufmt.br/ufmt/prae. Lá, você acompanha
os editais de assistência estudantil. É de extrema importância que
você leia o edital por completo quantas vezes for necessário para entender o
que você precisa para conseguir cada auxílio.
Existem outros auxílios que também ajudam muito no decorrer da
vivência acadêmica. Um deles é o auxílio evento, pra fomentar a participação
do aluno em eventos acadêmicos em outras cidades e o auxílio PAI (Programa
de Acolhimento Imediato) que atende a alunos que vem de outras cidades e
não tem lugar pra ficar.

Transporte
Pequizão:

O pequizão é o apelido dado pelos alunos ao ônibus que leva os alunos de um
campus ao outro (Barra-Pontal). É gratuito e todos os alunos podem utilizar
o transporte.

Horários
Barra - Pontal
06h45min
10h30min
13h00min
17h30min
18h30min
19h00min
22h30min

Pontal - Barra
07h15min
11h00min
13h30min
17h30min
18h00min
22h30min

Para ter acesso à meia passagem
do
transporte
público,
o
estudante precisa apresentar o
comprovante de matrícula na
empresa responsável (GarçasTur).
Endereço: Rua Moreira Cabral,
329, Centro, nos fundos da
catedral.
Telefone: (66) 3401-2456.
Linhas: Vila Maria e Nova Barra.

BIBLIOTECA

A

Biblioteca serve como suporte às atividades de ensino, pesquisa
e extensão da instituição. Você pode usar os serviços de consulta
e empréstimo de livros, além de receber orientações sobre os recursos
informacionais internos e externos e levantamentos bibliográficos, entre
outros. Além de possuir um laboratório de informática para pesquisa e salas
de estudo em grupo.
Também é possível realizar consultas, empréstimos, reservas e
renovações de material por meio da plataforma Meu Pergamum:
www.biblioteca.ufmt.br/pergamum/biblioteca/index.php

Horário de
funcionamento:
Segunda a sexta
7h30 às 22h

Carteirinha da Biblioteca

Para utilizar os serviços que a
Biblioteca oferece é necessário
fazer a carteirinha. Os documentos
necessários são uma foto 3x4 e a
planilha que comprove matrícula
na Instituição.

Coletivos

Espaço de vivência

O

Espaço de vivência e as salas de estudo da UFMT Araguaia foram uma
conquista do movimento estudantil. O Espaço de Vivência pode ser
usado por todos os alunos da universidade, como local de interação e/ou
espaço para eventos culturais que promovam conhecimento. As salas de
estudos, atualmente, podem ser usadas de segunda-feira a sexta-feira, das
07h da manhã às 22h da noite e aos sábados apenas na parte da manhã.

M

uito comuns nas universidades, os grupos de estudo ou coletivos
são espaços em que os estudantes se sentem à vontade para
debater temas de seu interesse. Atualmente existem três coletivos ativos
dentro da UFMT:

CorAge

É um coletivo que busca fornecer pra comunidade negra o que por muitas
vezes, lhes foi tirado ou ocultado. É, além de uma oportunidade de autoconhecimento, também uma oportunidade de conhecer a história do
próximo como negro. A ideia do coletivo é o empoderamento negro,
conhecimento negro. É luta. É consciência coletiva de raça.

Coletivo Cores

Este coletivo foi criado em 2013. Seu objetivo é promover a conscientização
a respeito da comunidade LGBTTTAS (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis,
Transexuais, Transgêneros, Assexuais e Simpatizantes) e contribuir com
ações em prol da igualdade de direitos e de defesa dos direitos humanos.

Atléticas

A

Associação Atlética Acadêmica é uma entidade responsável por promover
e coordenar a parte esportiva de cada curso, em alguns casos de institutos
e também da universidade como todo. Eles organizam treinos e campeonatos
externos e internos na universidade em diversas modalidades esportivas.
Esta entidade também é responsável pela integração e interação dos alunos
de cada universidade através da organização de festas e na confecção e
comercialização de produtos do seu curso (canecas, camisetas, etc).

Anjos de quatro patas

É um coletivo que trabalha com
proteção de animais domésticos
(cães e gatos) abandonados,
resgatados ou desamparados.
Fazem
um
trabalho
de
conscientização sobre adoção
responsável e do controle
populacional desses animais por
meio da esterilização (castração).

INSTITUTO DE CIÊNCIAS
HUMANAS E SOCIAIS (ICHS)

O

Instituto de Ciências Humanas e Sociais - ICHS busca formar um
profissional para a sociedade que atue nas relações humanas
de forma inovadora e eficaz. Desenvolve a capacidade de discernimento e
estimula o senso crítico do aluno, por meio da aproximação teoria-prática.
Na área da graduação o ICHS oferece os seguintes cursos:

Comunicação Social
(Habilitação em Jornalismo);
Geografia;
Direito;
Letras.

INSTITUTO DE CIÊNCIAS
BIOLÓGICAS E DA SAÚDE (ICBS)

O

Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde - ICBS prepara o aluno
para atuar na área de saúde e desenvolvimentos biológicos.
Também se preocupa em formar, por meio do ensino teórico-prático, um
profissional qualificado para contribuir na erradicação de problemas básicos
na área da saúde e fatores biológicos naturais. O ICBS oferece os seguintes
cursos:

Biomedicina;
Ciências Biológicas;
Educação Física;
Enfermagem;
Farmácia.

INSTITUTO DE CIÊNCIAS
EXATAS E DA TERRA (ICET)

O

Instituto de Ciências Exatas e da Terra - ICET desenvolve o
potencial científico do aluno por meio do ensino teórico-prático,
além de capacitá-lo para enfrentar os problemas presentes no cotidiano da
especialidade escolhida. O ICET oferece os seguintes cursos de graduação:

Agronomia;
Ciência da Computação;
Engenharia de Alimentos;
Engenharia Civil;
Física;
Matemática;
Química.

Pós-graduação

A

UFMT oferece, atualmente, três programas de pós graduação, um
na àrea da saúde (Mestrado em Imunologia e Parasitologia Básicas
e Aplicadas - ICBS) e dois na àrea de exatas ( Mestrado Profissional em Física
e Mestrado em Ciência de Materiais - ICET).

DCE- Diretório Central dos
Estudantes

UFMT - (66)3402-0700 - (66)3402-0701 - (66)3402-0736

O

DCE é uma entidade que tem por objetivos representar interesse
dos estudantes dentro da universidade. Também tem o papel de
estimular a participação dos alunos quanto à vivência, a cultura, a arte, o
esporte, a pesquisa e a extensão. Além disso, o DCE também traz o debate
político pra perto dos estudantes.

CAs -Centros Acadêmicos

S

Telefones úteis

ão entidades estudantis que atuam nos cursos. Cada curso deve
possuir um CA. O objetivo dos CA’s é levantar demandas e estabelecer
diálogos dentro dos curso. Também têm o dever de facilitar o diálogo entrem
os alunos do curso e o DCE, a coordenação de curso, o colegiado e o instituto
ao qual pertencem.

RAMAIS TELEFÔNICOS DO CAMPUS DO ARAGUAIA
BARRA DO GARÇAS:

PRÓ-REITORIA – CUA 3402-0705
SEC. DA PRÓ-REITORIA
3402-0736
GERÊNCIA DE GRADUAÇÃO E EXTENSÃO
3402-0702
SUPERVISÃO DE REGISTRO ESCOLAR 3402-0737
CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – CTI 3402-0739
BIBLIOTECA REGIONAL - BG 3402-0740
DIREÇÃO DO ICHS
3402-0704
SECRETARIA DO ICHS 3402-0722
SECRETARIA DE CURSOS DO ICHS
3402-0727
COORDENAÇÃO DO CURSO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO
3402-0725
COORDENAÇÃO DO CURSO DE DIREITO
3402-0724
COORDENAÇÃO DO CURSO GEOGRAFIA
3402-0726
COORDENAÇÃO DO CURSO DE LETRAS
3402-0723
DIREÇÃO DO ICBS
3402-0706
SECRETARIA DA DIREÇÃO – ICBS
3402-0717
SECRETARIA DE Cursos – ICBS 3402-0718
DIREÇÃO DO ICET
3402-0707
SECRETARIA DE CURSOS – ICET
3402-0728
SUPERVISÃO DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 3402-0742

RAMAIS TELEFÔNICOS DO CAMPUS DO ARAGUAIA
PONTAL DO ARAGUAIA:

BIBLIOTECA REGIONAL
3402-1102
DIREÇÃO DO ICET
3402-1105

SECRETARIA DE CURSOS – ICET 3402-1108
LABORATÓRIO GEPEMA 3402-1126
SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO
3402-1111
CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
SECRETARIA DE CURSOS – ICBS 3402-1108

3402-1199

E

ste manual foi criado pelas alunas Ana
Custódio, Alanna Alves e Andrezza Dias.Ele
foi desenvolvido sob orientação da professora Jociene
Carla Bianchini Ferreira Pedrini e apresentado como
trabalho final da disciplina de Planejamento Gráfico
do curso de Comunicação Social - Jornalismo da
UFMT - CUA.

