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A Universidade Federal Rural do Rio de 
Janeiro é centenária, e desde sua funda-

ção, em outubro de 1910, passou por diver-
sas mudanças e reestruturação. Você sabia 
que a instituição já teve diferentes nomes e 
câmpus até chegar ao grandioso monumen-
to que conhecemos hoje? 

A Rural surgiu primeiramente com o nome 
de Escola Superior de Agronomia e Medici-
na Veterinária (ESAMV), com sede no Palá-
cio Duque de Saxe, no Maracanã, zona nor-
te do Rio de Janeiro. Depois, mudou-se para 
Deodoro, onde funcionou por dois anos 
com seu campo de experimentação e prá-
tica agrícola. Fechou, porém, e só retornou 
em 1916 quanto se fundiu à Escola Agrícola 
da Bahia e à Escola Média Teórico-Prática de 
Pinheiro, onde hoje está instalado o câmpus 
Nilo Peçanha do Instituto Federal do Rio de 
Janeiro, no Município de Pinheiral. Nesse 
mesmo ano, diploma-se a primeira turma 
de Engenheiros Agrônomos - com dois alu-
nos - e, no ano seguinte, a primeira turma de 
Médicos Veterinários - com quatro alunos.

Em 1918, a Escola mudou para Niterói, na 
Alameda São Boaventura. Lá, criou-se o cur-
so de Química Industrial. Em 1927, mudou-se 
novamente, desta vez para a Praia Vermelha, 
zona sul do Rio. Em 1934, os três cursos trans-
formaram-se na Escola Nacional de Agrono-
mia, Escola Nacional de Medicina Veterinária 
e Escola Nacional de Química. No mesmo 
ano, as Escolas Nacionais de Agronomia e de 
Veterinária tornaram-se estabelecimentos
-padrão para o ensino agronômico do País.

Em 30 de dezembro de 1943, as Escolas Na-
cionais fundiram-se na então Universidade 
Rural, abrangendo também Cursos de Aper-
feiçoamento e Especialização, Cursos de Ex-

BEM-VInDO!
É tempo de renovação na Universidade Federal 

Rural do Rio de Janeiro. Novos rostos, novas 
histórias e novos sonhos vão se cruzar em nossa 

querida Rural, uma instituição centenária, que tem 
o compromisso de oferecer um ensino superior pú-

blico e gratuito de qualidade. Sejam todos muito bem-
vindos, em especial quem chega agora e entrará, pela 

primeira vez, nesse mundo mágico de novas descobertas, 
de oportunidades, de conhecimento e diálogo com di-

versas culturas, que aqui se encontram.
A organização da vida acadêmica na universidade é 
muito diferente da que vocês encontraram ao longo da 

vida escolar até o Ensino Médio. Isso poderá causar um 
certo impacto inicial. A construção de uma sólida formação 

humana, científica, cultural e técnica é um grande desafio 
que dependerá muito de sua disposição e empenho em superar 

dificuldades e buscar o conhecimento nas mais diversas áreas. 
Vale destacar ainda que a liberdade, a pluralidade de ideias, 
o exercício da crítica e da dúvida, a solidariedade e a busca 

dos mais elevados valores éticos em nosso convívio devem 
ser a marca da nossa atividade universitária.

Sinta-se em casa, afinal, será aqui o local em que você viverá 
um dos períodos mais importantes de sua vida, com experiências 
incríveis e enriquecedoras. E, mais uma vez, seja bem-vindo!

EXPEDIENTE:

tensão, Serviço Escolar e Serviço de Despor-
tos. Iniciava-se um programa de treinamento 
pós-graduado para áreas específicas dos cur-
rículos de Agronomia e Veterinária. Um ano 
depois, foi criado o Conselho Universitário, 
primeiro passo para consolidação da universi-
dade como a conhecemos hoje, até, em 1948, 
transferir o seu Câmpus para a Antiga Rodo-
via Rio-São Paulo, hoje BR-465, no então dis-
trito de Seropédica, do município de Itaguaí.

Em 1963 recebeu o nome Universidade 
Federal Rural do Brasil e em 1967 o então 
oficial Universidade Federal Rural do Rio de 
Janeiro. Em 1966 é criado o curso superior 
de Engenharia Química. Em 1968, as Esco-
las Nacional de Agronomia e Veterinária se 
transformam em cursos de graduação. Em 
1970, têm início os cursos de Geologia, Zoo-
tecnia, Administração de Empresas, Econo-
mia e Ciências Contábeis. Em 1976, foram 
criados os cursos de Licenciatura plena em 
Educação Física, Matemática, Física e o Ba-
charelado de Matemática. O primeiro curso 
noturno – Administração de Empresas – ini-
ciou suas atividades em 1990. Em 1991, foi 
criado o curso de Engenharia de Alimentos.

Desde então, a Universidade recebe novos 
cursos e amplia seu campo de graduação, 
além de receber também programas de 
Mestrado e Doutorado. Em 1998 instalou-
se em Três Rios e em 2005 em Nova Iguaçu, 
com a criação do Instituto Multidisciplinar. 
Em 2009, com o programa de Reestrutura-
ção e Expansão das Universidades Federais, 
o Reuni, a Rural sofreu uma grande trans-
formação ao receber 16 novos cursos de 
graduação, dentre eles Comunicação Social, 
Belas Artes e Letras. O mais recente, Serviço 
Social, terá sua primeira turma iniciando no 
segundo semestre de 2015.

NOSSA HISTÓRIA...

“Não existem sonhos impossíveis para aqueles que realmente acreditam que o poder
realizador reside no interior de cada ser humano. Sempre que alguém descobre esse 

poder, algo antes considerado impossível se torna realidade.” (Albert Einstein)

3



PRÓ-REITORIA DE
GRADUAÇÃO

A Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) é a responsável por propor, supervisionar e coordenar 
todas as atividades relativas ao ensino de graduação, como por exemplo: garantir o acesso 

aos cursos de graduação ofertados pela Rural, realizar o controle acadêmico da Instituição e a ma-
nutenção dos programas acadêmicos. É ainda função da Prograd avaliar a qualidade do ensino de 
Graduação na Rural, propor e opinar sobre acordos ou convênios acadêmicos.

O acompanhamento da a vida acadêmica do estudante, desde sua a matrícula até o registro de seu di-
ploma, é feito através da Prograd. O Departamento de Assuntos Acadêmicos e Registro Geral (DAARG), 
a Divisão de Acompanhamento e Avaliação de Cursos de Graduação (DAACG) e a Divisão de Programas 
Acadêmicos de Graduação (DPAG) são alguns dos setores internos da Pró-Reitoria de Graduação, que tra-
balham em conjunto para proporcionar ações e soluções a fim de garantir a sua vida acadêmica na URRRJ.

Em Seropédica, a Prograd está localizada na sala 92, do Pavilhão Central. O atendimento pode ser realizado 
através dos telefones (21) 2682-1112 / 2682-2910 / 2682-2911. E-mail para: secretariaprograd@ufrrj.br.
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#APROVEITAMENTO DE ESTUDOS
Estudantes que concluíram disciplinas em outro 
curso ou instituição poderão solicitar o apro-
veitamento de créditos, desde que elas per-
tençam à grade da nova graduação. Com esse 
procedimento, é possível adiantar a conclusão 
do conteúdo programático do novo curso. Para 
isso, é necessário abrir um processo junto à Pro-
grad e anexar uma cópia do histórico oficial e 
da ementa de cada disciplina já cursada. Cabe 
à coordenação do curso analisar o processo, já 
o lançamento do aproveitamento é de respon-
sabilidade da Divisão de Registros Acadêmicos, 
setor interno da Prograd.

#AVALIAÇÕES e PROVAS OPTATIVAS
O rendimento escolar em cada disciplina cor-
responde às notas obtidas em, no mínimo, duas 
e, no máximo, quatro avaliações. No caso de 
aplicação de avaliação oral ou de desempenho 
puramente físico, a mesma será realizada na 
presença de banca composta por três docentes, 
constituída pelo departamento. É facultativa ao 
aluno uma prova opcional (optativa), a ser reali-
zada no encerramento do período, envolvendo 
toda a matéria lecionada. A nota obtida em pro-
va opcional substituirá o de menor valor corres-
pondente às verificações regulares durante o 
período, inclusive se o grau da prova optativa for 
inferior ao menor conceito obtido anteriormen-
te, mas esta substituição deve resultar em média 
final igual ou superior a 5,0 (cinco). Professores 
e estudantes podem e devem acessar  a deli-

beração de regulação dessas e outras questões 
pertinentes a graduação. O arquivo está dispo-
nibilizado no quiosque dos alunos e dos profes-
sores com o nome “Verificação de Rendimento 
Escolar - Deliberação CEPE 128/1982 (Alterado)”.

#COEFICIENTE DE RENDIMENTO (CR) E 
COEFIC. DE RENDIM. ACUMULADO (CRA)
O Coeficiente de Rendimento (CR) será a média 
ponderada das notas obtidas nas disciplinas cur-
sadas no período letivo tendo o número de cré-
ditos da disciplina como peso de ponderação. O 
mesmo será expresso com duas casas decimais 
e apurado ao término de cada período letivo 
(Deliberação CEPE nº 30 de 30/05/08).
O Coeficiente de Rendimento Acumulado (CRA) 
será determinado ao final de cada período letivo.

#DISCIPLINA DE LIVRE ESCOLHA
As disciplinas de Livre Escolha são aquelas que 
não pertencem à matriz curricular do curso do 
estudante. É possível realizar uma disciplina Li-
vre Escolha por período letivo. Tal possibilidade 
representa uma forma de incentivo à integração 
de diferentes áreas do conhecimento durante 
a formação dos estudantes de graduação. Esta 
modalidade de matrícula garante ao estudante 
a interdisciplinaridade ao longo do seu curso. A 
ocupação nas disciplinas de Livre Escolha aconte-
ce, sempre, após a fase de trancamento das dis-
ciplinas, ao início de cada período letivo. Existin-
do a vaga, o aluno terá sua matrícula efetivada. 
É bom lembrar que o conceito obtido nessas 

o que é o que é ?!
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disciplinas não irá compor o histórico do aluno, 
logo não influenciará no seu Coeficiente de Ren-
dimento. Para a comprovação da conclusão da 
disciplina de Livre Escolha, a Prograd emite um 
certificado, que traz informações pertinentes 
àquela disciplina, inclusive o conceito obtido.

#DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS
São as disciplinas relacionadas na matriz curricular 
e que asseguram a formação do perfil profissional 
e competências na área de habilitação do curso.

#DISCIPLINAS OPTATIVAS
Já as optativas são as disciplinas complementa-
res, necessárias para a integralização da carga 
horária curricular, ficando a critério do estudan-
te optar entre as que são previstas no Projeto 
Pedagógico do Curso (PPC) do seu curso.

#DISCIPLINAS PRÉ-REQUISITO
Disciplina que deve ser cursada e concluída, 
obrigatoriamente, para que o estudante possa 
matricular-se numa disciplina subsequente.

>> DISCIPLINAS CO-REQUISITO
Aqui temos a disciplina que deve ser feita pelo 
aluno simultaneamente com outra, no mesmo 
período letivo.

#FREQUÊNCIA NAS AULAS
A aprovação em qualquer disciplina é condicio-
nada à frequência de setenta e cinco por cento 
(75%) das aulas dadas. E lembre-se, você é res-
ponsável pelo controle de sua frequência! 

#MOBILIDADE ACADÊMICA
A mobilidade estudantil está dividida em três ti-
pos. O aluno pode cursar até 20% de sua matriz 
curricular através desse benefício.
A primeira é a “Intra-Câmpus”. Com ela, o es-
tudante pode cursar disciplinas isoladas em ou-
tro câmpus da Rural ou em outra modalidade 
(presencial / a distância). Essa solicitação deve 
ser feita por meio de abertura de processo, res-
peitando-se os prazos estipulados.
O segundo tipo de mobilidade é a “Nacional”. 

Através de um convênio interinstitucional fir-
mado entre 67 Instituições Federais de Ensino 
Superior, o estudante poderá cursar até dois 
períodos letivos em outra instituição convenia-
da. Para isso, o aluno deve ter concluído a ma-
triz curricular prevista para os dois períodos ini-
ciais, com no máximo uma reprovação em cada 
um deles. Para participar, os interessados de-
verão se inscrever nos editais lançados semes-
tralmente. Neste momento, oito estudantes da 
Rural encontram-se em mobilidade nacional.
Por fim, o terceiro tipo de mobilidade é a “In-
ternacional”. Durante o período letivo, a qual-
quer momento, podem surgir novos editais 
com oportunidades para estudar fora do país. 
A Rural possui parcerias com algumas universi-
dades espalhadas pelo mundo. Alguns editais 
preveem o custeamento total ou parcial das 
despesas do intercâmbio. Já outros projetos 
não possuem a disponibilização de recursos, 
que deverão ser arcados pelo próprio univer-
sitário. Atualmente, 192 alunos da UFRRJ estão 
em intercâmbio em 18 países como: Austrália, 
Canadá, EUA, Itália, Holanda, Japão, México, 
Portugal, dentre outros. E 29 estrangeiros es-
colheram nossa universidade para realizar seus 
intercâmbios, alguns deles, farão toda a gradu-
ação em nossa Instituição.

#MOVIMENTAÇÃO INTERNA
A movimentação consiste na mudança de câm-
pus, turno, habilitação (licenciatura e bacharelado) 
e modalidade (presencial e a distância); no mesmo 
curso de graduação. Os prazos para essas solicita-
ções são divulgados sempre no calendário acadê-
mico. Os processos acontecem a cada semestre.

#REINGRESSO
Já pensou em obter um novo diploma, após 
concluir a primeira graduação?
O reingresso é uma das oportunidades que a 
Universidade oferece aos alunos que desejam 
uma nova formação. Podem participar gradua-
dos pela Rural ou por qualquer outra instituição 
de ensino superior. O edital é lançado anual-

mente, junto com os editais de transferências 
interna e externa, normalmente no último tri-
mestre do ano, através da sessão de concursos. 
Para a classificação dos candidatos, provas es-
pecíficas serão aplicadas.

#REINGRESSO INTERNO
Este processo é exclusivo a estudantes diploma-
dos pela Rural e para participar, é necessário ter 
concluído a primeira graduação há no máximo 
cinco anos. Além disso, é preciso comprovar que 
a conclusão no curso de reingresso será realiza-
da no tempo máximo previsto no seu Projeto 
Pedagógico, somado ao tempo de conclusão na 
primeira graduação. Esta ação é conduzida pela 
Prograd e acontece semestralmente.

#REINTEGRAÇÃO
Precisou trancar sua matrícula na Rural por um 
tempo, e agora quer retornar? Não se preocupe, 
você pode fazer isso sem problemas, desde que 
tenha sido desligado há, no máximo, cinco anos 
e obtido aprovação nas disciplinas que já cursou. 
O processo deve ser solicitado na sala 96 do Pa-
vilhão Central (P1) e tem abertura semestral.

#REOPÇÃO DE CURSO
Essa prática consiste na mudança de curso de 
graduação, sem restrição de área de conheci-
mento. É realizado semestralmente, através de 
edital, sempre que houver vagas disponíveis, 
quando assinalado pelas Coordenações. Para 
participar é preciso ter concluído com aprova-
ção pelo menos 50% dos créditos previstos na 
matriz curricular do curso de origem, em cada 
um dos períodos cursados; estar entre o 2º e o 
4º período; e possuir Coeficiente de Rendimen-
to Acumulado (CRA) igual ou superior a cinco.

#TRANCAMENTO DE MATRÍCULA
Precisa trancar sua matrícula na Rural por um 
tempo? E agora o que fazer? A gente explica... 
É possível trancar até quatro períodos durante 
toda a graduação; consecutivos ou não. Esse 
procedimento é realizado através do quiosque 

do aluno e deve ser feito até o período vigen-
te completar 75% de seu tempo cronológico. 
Estudantes do primeiro período não podem 
usufruir desse benefício, exceto em dois casos: 
convocação miliar obrigatória e incapacidade 
motora por período superior a 30 dias.

>> DEStRANCAMENTO DE MATRÍCULA
Quem estiver com a matrícula trancada, deverá 
destrancar, quando decidir retomar os estudos. 
O processo é feito através de um formulário, 
que fica disponível no quiosque durante todo 
o processo de matrícula nas disciplinas para o 
novo período que irá iniciar.

>> MANUTENÇÃO DE TRANCAMENTO DE 
MATRÍCULA
Os estudantes que foram trancados automati-
camente pelo sistema ou solicitaram o procedi-
mento através do quiosque, devem fazer a ma-
nutenção do trancamento da matrícula a cada 
período em que for se manter afastado. Este 
processo é feito através do quiosque do aluno 
(aba “formulários”), e deve ser feito até a segun-
da semana, após o início das aulas. Caso isso não 
aconteça o estudante será desligado da Rural.

#Transferência INTERNA e externa
A transferência interna é a mudança de cur-
so, desde que a opção de destino pertença à 
mesma área de conhecimento. Já a externa é 
para estudantes que solicitam transferências 
de outras instituições de ensino superior. Assim 
como na outra modalidade, é necessário que 
existir vagas ociosas. Nos dois casos, a condu-
ção dos processos cabe à Divisão de Concursos, 
que aplicará provas específicas.

#WEBMAIL E WI-FI
Para acessar a rede Wi-Fi da Rural, o estudante 
deve possuir uma conta do Webmail institu-
cional. Para criá-la, basta realizar um cadastro 
através do link https://cad-email.ufrrj.br. Com  
o login e a senha pessoais, cada usuário poderá 
acessar o seu e-mail institucional e as redes de 
internet sem fio.
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MAPA

1 - Portaria
2 - Pavilhão Principal (P1)/

Instituto de Ciências Exatas (ICE)
3 - Instituto de Biologia (IB) e Anexos
4 - Instituto de Veterinária (IV)
5 - Hospital Veterinário
6 - Instituto de Floresta (IF)

6A - Departamento de Silvicultura
6B - Departamento de Produtos Florestais
6C - Departamento de Ciências Ambientais

7 - Instituto de Agronomia (IA)
7A - PPGEA

8 - Jardim Botânico 
9 - Imprensa Universitária
10 - Prefeitura Universitária
11 - Departamento de Ed. Física

e Praça de Desportos
12 - Posto de Saúde
13 - Alojamentos Feminino
14 - Biblioteca Central

15 - Pavilhão da Química (PQ)
16 - PQ’
17 - Pythagoras
18 - PPG
19 - Restaurante Universitário

(Bandejão)
20 - Sala de Estudos / Sala de Cultura /CAUR
21 - Alojamentos Masculino
22 - Instituto de Zootecnia (IZ)
23 - Instituto de Tecnologia (IT)

24 - Fund. de Apoio à Pesq. Cientí�ca da UFRRJ (FAPUR)
25 - Departamento de Geociências (DG)
26 - Pavilhão Aulas Práticas (PAP)
27 - Pavilhão Aulas Teóricas (PAT)
28 - CAIC
29 - Instituto de Ciências Humanas e Sociais (ICHS)/

Instituto de Ciências Sociais Aplicadas (ICSA) 
30 - Instituto de Educação (IE)
31 - Ponto de Ônibus

31A - Rodoviária
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#BLOCO ADMINISTRATIVO
• Depto. Administração e Turismo (SALA 101);
• Depto. Educação e Sociedade (SALA 209);
• Depto. Histótia e Economia (SALA 210);
• Depto. Tecnologia e Linguagens (SALA 102);
• Direção do Câmpus (SALA 309);
• Direção do Instituto / Protocolo (SALA 310);
• Representação das Pró-Reitorias de As-
suntos Estudantis (SALA 312);
• Venda de Tickets de Refeições (SALA 310).

#BLOCO BIBLIOTECA
• Biblioteca (entrada pelo 2º andar);
• Restaurante Universitário (1º andar).

CÂMPUS NOVA IGUAÇU CÂMPUS TRÊS RIOS

#BLOCO INFORMÁTICA
• Laboratórios de Informática.
• Setor de Transportes (SALA 312).

#BLOCO MULTIMÍDIA
• Auditório do Instituto Multidisciplinar;
• Depto. de Ciências Jurídicas (SALA 104);
• Depto. de Letras (SALA 206);
• Nagrad NI - Núcleo de Apoio a Gradua-
ção (SALA 211).

#PRÉDIO DA PÓS-GRADUAÇÃO
• Representação da Pós Graduação;
• Auditório da Pós-Graduação.

#NAGRAD - NOVA IGUAÇU
Visando a perspectiva multicâmpus da nossa Universidade, a Pró-Reitoria de Graduação pos-
sui uma representação própria no Câmpus Nova Iguaçu. É o Nagrad-IM, o Núcleo de Apoio a 
Graduação. O setor está localizado na sala 211, do Bloco Multimídia. Os servidores Renan Arjo-
na e Danielle Colares estão capacitados para prestar o apoio necessário a qualquer solicitação 
feita pelos alunos do IM. O horário de atendimento é de 9h30 às 12h e de 13h às 20h. O setor 
atende pelo ramal 241. Já os e-mails são: nagrad_im@ufrrj.br ou nagrad.im@gmail.com.

#NAGRAD - TRÊS RIOS
Buscando dar maior comodidade aos alu-
nos e eficiência durante os procedimen-
tos, a Prograd também possui uma repre-
sentação própria no Câmpus Três Rios, o 
Nagrad-TR. O atendimento do Núcleo de 
Apoio a Graduação acontece na sala da Di-
reção do Instituto, localizada no 1º andar, 
da torre Norte. As servidoras Mirian Ca-
macho e Maria das Graças Oliveira estão 
à disposição dos alunos do ITR para pres-
tar o apoio necessário a qualquer solicita-
ção. O horário de atendimento é de 12h 
às 22h. O Nagrad-TR atende também pelo 
telefone (24) 2255-3677. 

O Câmpus Três Rios está localizado no Sul 
do estado do Rio de Janeiro e tornou-se re-
alidade através do Projeto de Expansão do 
Governo Federal, em 2007. A Unidade Aca-
dêmica possui quatro cursos de graduação. 
O prédio que abriga o Instituto Três Rios 
possui, dentre outras instalações, uma bi-
blioteca, um auditório e uma cantina. Para 
facilitar a localização dos setores, o edifício 
foi dividido em duas alas: Norte e Sul, como 
podemos ver acima.

O Câmpus Nova Iguaçu está em funcionamento desde o ano de 2006. Nele, está um dos 12 
institutos da UFRRJ: o Instituto Multidisciplinar, que abriga 11 cursos de graduação. A Unida-
de Acadêmica está situada na Avenida Governador Roberto Silveira, próximo ao Viaduto da 
Posse e da Rodovia Presidente Dutra, no município de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

TORRE NORTE

TORRE SUL

TORRE SUL TORRE NORTE

TORRE SUL TORRE NORTE

SALA 14 SALA 8
SALA 6

SALA 16

SALA 13 SALA 7SALA 15 SALA 5

SALA DOS
PROFESSORES 

(GA)
SALA DOS

PROFESSORES 
(GA)

SALA DOS
PROFESSORES 

(GA)
SALA DOS

PROFESSORES 
(DIREITO)

SALA DOS
PROFESSORES 

(DIREITO)

EMPRESA 
JUNIOR

DIREÇÃO 
ITR / 

NAGRAD

SALA DOS
PROFESSORES 

(ADM)

SALA DOS
PROFESSORES 

(ADM)

SALA DOS
PROFESSORES 

(ADM)

SALA DOS
PROFESSORES 

(ADM)

SALA DOS
PROFESSORES 

(ECON.)

SALA DOS
PROFESSORES 

(ECON.)
SALA DOS

PROFESSORES 
(ECON.)

SALA DOS
PROFESSORES 

(ECON.)

SALA DOS
PROFESSORES 

(DIREITO)

CENTRO 
ACADÊMICO

SALA DOS
PROFESSORES 

(DIREITO)

SALA DOS
PROFESSORES 

(DIREITO)
SALA DOS

PROFESSORES 
(DIREITO)

DEPARTAMENTO 
PESSOAL

CANTINA

PRÉDIO DA 
PÓS-GRADUAÇÃO SETOR DE 

INFORMÁTICA
SALA DE

AULA
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Bem vindo
Olá
Seja bem vindo ao seu quiosque.

Esperamos que você goste do nosso novo e, principalmente, dos recursos. Não
perca tempo e navegue já no seu menu de opções.

- [ Veri�cação de Rendimento Escolar - Deliberação CEPE 128/1982 (Alterada)] -

Oportunidades de Estágio

Novidades

Links Importantes

Início

Pré-Matrícula

Cadastro

Histórico

Formulários

Informativos

Período Atual

Horários

Notas

Arquivos

Curso

Calendário

Impressão

Opções

Destaques

Ajuda

Sair

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
Quiosque do aluno

O Quiosque Alunos é uma plataforma online, onde o estudante pode acompanhar 
sua vida acadêmica. Através do sistema, o aluno monta sua grade curricular, rece-

be arquivos de seus professores, em alguns formatos, e acompanha o lançamento de 
suas notas. Dá acesso também ao seu histórico acedêmico, grade do período letivo e 
declaração de matrículas. Além disso, é através dele que se imprime a carteirinha estu-
dantil e realiza algumas solicitações como trancamento de matrícula.

Para acessar o Quiosque do Aluno é preciso informar sua matrícula de estudante na 
Universidade e a sua senha. Por padrão, a senha de acesso é o número de CPF.

{numero de matrícula}
{nome}
{curso}

Mostra os principais informes da Prograd e da Universidade como um todo

Aqui podem aparecer oportunidades de estágio.

Sinaliza quando novos arquivos e notas são divulgados.

Links permanentes de interesse do aluno.

Informe seus dados abaixo :

Matrícula : Senha :

É através 
dessa aba 

que você aluno 
pode se inscrever nas 

disciplinas que de-
seja estudar no 

semestre.

Pré-Matrícula

Confira todas 
as informações 

relacionadas à sua 
matrícula: seus dados, 

período, foto, documenta-
ção pendente e, ainda, 

as notas obtidas no 
SiSU.

Cadastro

 Em “históri-
co”, você visuali-

za todas as discipli-
nas já cursadas e a nota 

obtida em cada uma 
delas, bem como as 

reprovações.

Histórico

Aqui, o aluno 
tem acesso aos 

requerimentos de: 
reopção, reingresso, tran-

camento e destranca-
mento de período. 

Formulários

Nessa seção você 
encontra diversos 

informativos importan-
tes (calendários, delibe-

rações, notícias etc.) 
disponibilizados pela 

Prograd.

Informativos
Nesse menu o 

aluno tem acesso 
a todas as disciplinas 
cursadas no período, 

bem como dados dos pro-
fessores e monitores 

correspondentes.

Período Atual

Aqui fica dispo-
nível a grade cur-

ricular do semestre, 
organizadas pelos 

horários.

Horários

 Ao final de 
cada semestre, os 

professores publicam 
as notas de cada avalia-

ção dada e a média 
do período.

Notas

 Cada texto ou 
aviso enviado 

pelos professores 
ficam disponíveis 

aqui.

Arquivos

Nessa parte ficam 
informações refe-

rentes ao andamento da 
graduação do aluno. Confira 

disciplinas cursadas, porcenta-
gem de conclusão e ativi-
dades complementares 

integralizadas. 

Curso

 
Aqui você encon-

tra avisos sobre vários 
itens importantes como 

testes, provas, trabalhos e 
tudo que os seus profes-

sores deixarem à sua 
disposição.

Calendário

Nesta seção, 
o aluno pode impri-

mir o histórico acadê-
mico, grade de horário do 

semestre, declaração
de matrícula
e sua carteira

estudantil.

Impressão

Em 
“opções”, o 

graduando pode 
alterar os dados 

de contato.  

Opções

O que é o que é?
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A UFRRJ possui 12 prédios de Moradia Estudan-
til, sendo seis masculinos e seis femininos, nos 

quais, atualmente, residem cerca de 1.500 estudan-
tes. Desse total, 800 são homens e 700 são mulheres. 
Todos os prédios da Residência Estudantil estão no Câm-
pus Seropédica. A seleção para a ocupação das vagas dis-
poníveis na Moradia Estudantil é feita no início de cada semestre letivo, 
mediante a publicação de edital no site da Pró-Reitoria de Assuntos Estu-
dantis. Nele,  estão discriminados o cronograma com as datas do processo 
seletivo e a listagem de todos os documentos exigidos no ato da sua inscrição.

O Restaurante Universitário (RU) é o famoso “bandejão”. 
Nele estudantes dos câmpus Seropédica e Nova Iguaçu 

podem tomar café da manhã, almoçar e jantar. Para aces-
sar o RU, o aluno deve possuir um ticket, específico para 
cada tipo de refeição, e a carteirinha estudantil. Na sede, 
atualmente, cerca de 4.500 (quatro mil e quinhentas) refei-
ções são distribuídas por dia, nas modalidades de desjejum (café 
da manhã), almoço e jantar. Já o bandejão do câmpus Nova Iguaçu 
tem capacidade para fornecer até 1.000 (mil) refeições diárias. A ven-
da de tickets acontece na sala 35, do Pavilhão Central, em Seropédica, de 8h às 
15h. Já em Nova Iguaçu, os estudantes devem comprar seus tickets na sala 
310, do Bloco Administrativo, no horário de 10 às 18h30. O valor unitário é 
de R$ 0,70 para café da manhã e R$ 1,45 para almoço ou jantar.

Alojamento ESTUDANTIL

RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO

14

Para utilizar os serviços oferecidos pela Biblioteca é necessário re-
alizar um cadastro. O interessado deve apresentar o formulário 

de inscrição preenchido, com a seguinte documentação: compro-
vante de residência, carteira de estudante  e uma foto recente 

3x4. Alguns institutos possuem bibliotecas setoriais, como o 
IM, ITR e ICHS, por exemplo. Além disso, a Rural tem uma 

biblioteca virtual com 54 títulos e 373 exempla-
res em e-book. O aluno pode acessar qualquer 

um dos livros digitais de dentro ou de fora da 
Universidade. Já o empréstimo de impres-

sos poderá ser feito por até sete dias corridos, 
sendo a quantidade limitada a duas unidades.

Com o objetivo de facilitar a locomoção dos estudantes no 
Câmpus Seropédica, a Universidade Rural do Rio possui 

ônibus que circulam em diversos horários. Os circulares pas-
sam por todos os institutos da sede. Em horários específicos, as 
viagens são estendidas até o centro de Seropédica, principalmen-
te no início da manhã e no fim da noite.

Todos os estudantes matriculados na Rural podem acessar os serviços de 
saúde mantidos pelos municípios onde a Universidade está instalada 

(Nova Iguaçu, Seropédica e Três Rios), tendo em vista que o SUS garante 
o acesso integral, universal e igualitário à população brasileira. Mas em 
razão do Câmpus Seropédica abrigar estudantes, servidores técnico
-administrativos e docentes, se torna necessária a existência do pos-
to médico, que desde a sua criação, mantém uma equipe de profissio-
nais da saúde, responsável por prestar serviços de atendimento médico 
e ambulatorial, de enfermagem e de assistência social. Tais atendimentos 
ocorrem de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 14h às 17h, exceto 
nos feriados. O posto médico dispõe ainda de um serviço de emergência que opera 24 horas por dia, com 
atendimento médico e de enfermagem. O posto fica próximo aos alojamentos femininos.

Posto MÉDICO

BIBLIOTECA CENTRAL

transporte

15

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
SEROPÉDICA NOVA IGUAÇU

Café da Manhã
(dias úteis)

Almoço
(dias úteis)

Jantar
(dias úteis)

Café da Manhã
(Sábado/Domingo)

Almoço
(Sábado/Domingo)

6h30 - 8h20

11h00 - 13h00

17h00 - 19h00

7h00 - 8h00

11h00 - 12h00

7h30 - 8h30

11h45 - 13h20

17h00 - 18h15

 _ 

_ 



bOLSAS acadêmicas
MONITORIA

A monitoria oferece ao universitário um excelente espaço de 
aprendizagem e vivências acadêmicas com o desenvolvimento 

de atividades didático-pedagógicas e práticas em disciplinas 
ou áreas de conhecimento sob a orientação de um docen-

te. A função do monitor de ensino só pode ser exercida 
por alunos que tenham cursado e obtido os créditos da 

disciplina à qual se destina a vaga com média superior a 
sete. A monitoria pode ser remunerada ou voluntária, sendo 

que o monitor deve cumprir doze horas de atividades por se-
mana, que não poderão ser coincidentes com os horários de aula 

das disciplinas em que esteja matriculado. A seleção de monitores é feita mediante 
prova específica da disciplina, divulgada em Edital.

PET
O programa de Educação Tutorial - PET é desenvolvido por 

grupos de estudantes, com a tutoria de um docente. Os 
grupos são orientados pelo princípio da união entre en-
sino, pesquisa e extensão. As bolsas PET são financia-
das pelo MEC, mediante seleção por edital. As seleções 
ocorrem conforme o calendário de cada projeto. A forma-
ção de Grupos PET na UFRRJ tem representado uma con-
quista dos Cursos de Graduação, refletindo o compromisso de 
seus professores e estudantes com um processo de qualificado 
de formação profissional, científica e cidadã. Atualmente, a Rural possui 14 grupos PET, 
distribuídos em seus três câmpus.

PIBID
Com o objetivo de valorizar e incentivar a formação dos estu-

dantes das Licenciaturas, o Governo Federal instituiu o Pro-
grama de Bolsas de Incentivo à Docência (Pibid). A Univer-

sidade tem atualmente 533 bolsas para que estudantes 
de 14 cursos de graduação desenvolvam atividades de 

ensino, pesquisa e extensão em Escolas Públicas de Sero-
pédica, Nova Iguaçu e Mesquita. A partir desse quantitativo 

de bolsas, o projeto propõe, além da aproximação física com a 
presença constante dos universitários no ambiente escolar, o 

envolvimento educacional e afetivo dos discentes da UFRRJ com as escolas parceiras.
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TUTORIA
A tutoria é um programa desen-

volvido pela universidade para auxí-
liar os alunos com baixo rendimento em 

disciplinas específicas. O primeiro projeto, 
ainda piloto, é destinado ao curso de Matemá-
tica. Com ele, os estudantes participarão de 

atividades de ensino/aprendizagem para 
disciplina de Cálculo ou equivalentes. A 

proposta é promover tutorias para 
as disciplinas que apresentam 

maior número de retenção.

JOVENS TALENTOS
PARA A CIÊNCIA

Tem interesse em entrar no meio científico, mas não sabe como come-
çar? A universidade pode te ajudar. Através do Programa Jovens 

Talentos Para Ciência, você aluno pode receber incentivo do 
Governo Federal junto a um professor para a produção 

de trabalhos acadêmicos, participação em eventos 
e pesquisa. Para se inscrever, basta ficar atento 

às oportunidades lançadas no site: www.
jovenstalentosparaciencia.capes.gov.br.



Agosto

17  Início do 2º período letivo de 2015.

SETEMBRO

07  Feriado Nacional (Independência).

10  Término do prazo para renovação do tranca-
mento de matrícula na UFRRJ através do Quiosque.

15  Prazo final para trancamento de disciplinas 
através do Quiosque Alunos.

15  Data final para solicitar movimentação interna 
[mudança de câmpus, mudança de turno, mudan-
ça de modalidade (presencial ou à distância) no 
mesmo curso de graduação].

15  Dia para realização Atividades Coletivas e Interdis-
ciplinares (Cursos, Departamentos, Institutos, Câmpus).

OUTUBRO

01  Feriado Municipal em Seropédica (Dia da Padroeira).

12  Feriado Nacional (Dia da Padroeira do Brasil).

15  Prazo final para solicitação de reingresso inter-
no para nova modalidade/habilitação no mesmo 
curso de graduação da UFRRJ.

15  Dia para realização Atividades Coletivas e Interdis-
ciplinares (Cursos, Departamentos, Institutos, Câmpus).

28  Feriado (Dia do Servidor Público).

NOVEMBRO

02   Feriado Nacional (Dia de Finados).

15   Feriado Nacional (Dia da Proclamação da República).

18  Dia para realização Atividades Coletivas e Interdis-
ciplinares (Cursos, Departamentos, Institutos, Câmpus).

19  Prazo final para trancamento de matrícula no 
Curso de Graduação no 2º período letivo de 2015.

19  Prazo final para solicitação de prorrogação do 
prazo do curso e reintegração ao curso de graduação 
para ex-alunos para o primeiro período letivo de 2016.

20  Feriado Estadual (Dia de Zumbi dos Palmares).

DEZEMBRO

14 - 19  Provas Optativas.

16 - 23  Prazo para lançamento das notas fi-
nais no Sistema Acadêmico pelos professores 
responsáveis por disciplinas.

19  Término do 2º período letivo de 2015.

23  Prazo final para divulgação das notas finais 
pelos Departamentos.

24  Início do recesso escolar.

FEVEREIRO (2016)

29  Previsão de início do 1º período letivo de 2016.

CALENDÁRIO ACADÊMICO (2015.2)

Curso Modalidade Turno
Administração Bacharelado Integral
Administração Bacharelado Noturno
Administração Pública Bacharelado Noturno
Agronomia Bacharelado Integral
Arquitetura e 

Urbanismo
Bacharelado Integral

Belas Artes Licenciatura Noturno
Ciências Agrícolas Licenciatura Integral

Ciências Biológicas
Bacharelado /

Licenciatura
Integral

Ciências Contábeis Bacharelado Noturno
Ciências Econômicas Bacharelado Matutino

Ciências Sociais
Bacharelado /

Licenciatura
Vespertino

Comunicação 

Social - Jornalismo
Bacharelado Noturno

Direito Bacharelado Noturno

Economia Doméstica Bacharelado / 
Licenciatura Integral

Educação Física Licenciatura Integral
Engenharia Agrícola e 
Ambiental Bacharelado Integral

Engenharia de 
Agrimensura e
Cartográfica

Bacharelado Integral

Engenharia de Alimen-
tos Bacharelado Integral

Engenharia de Materiais Bacharelado Integral

Engenharia Florestal Bacharelado Integral

Engenharia Química Bacharelado Integral
Farmácia Bacharelado Integral
Filosofia Licenciatura Noturno
Física Licenciatura Integral

Geografia
Bacharelado /

Licenciatura
Vespertino

Geologia Bacharelado Integral

História
Bacharelado /

Licenciatura
Noturno

História
Bacharelado /

Licenciatura
Vespertino

Hotelaria Bacharelado Noturno
Letras - Português /
Inglês / Literaturas Licenciatura Noturno

Letras - Português / 
Literaturas Licenciatura Noturno

Matemática
Bacharelado /

Licenciatura
Integral

Medicina Veterinária Bacharelado Integral
Pedagogia Licenciatura Noturno
Psicologia Bacharelado Integral

Química
Bacharelado /

Licenciatura
Noturno

Química
Bacharelado /

Licenciatura
Integral

Relações 

Internacionais
Bacharelado Noturno

Serviço Social Bacharelado Integral
Sistemas de 

Informação
Bacharelado Vespertino

Zootecnia Bacharelado Integral

Cursos de graduação
CÂMPUS SEROPÉDICA

CÂMPUS NOVA IGUAÇU

Curso Modalidade Turno
Administração Bacharelado Noturno
Ciências Econômicas Bacharelado Noturno
Direito Bacharelado Noturno
Gestão Ambiental Bacharelado Integral

CÂMPUS TRÊS rIOS

Curso Modalidade Turno
Administração Bacharelado Noturno
Ciências da Compu-
tação

Bacharelado Vespertino

Ciências Econômicas Bacharelado Noturno
Direito Bacharelado Matutino
Geografia Licenciatura Matutino
História Licenciatura Noturno

Letras - Português/
Espanhol/Literaturas

Licenciatura Matutino

Letras - Português/
Literaturas

Licenciatura Matutino

Matemática Bacharel/

Licenciatura

Noturno

Pedagogia Licenciatura Noturno
Turismo Bacharelado Noturno

1918



PROGRAD
Pró-Reitoria de Graduação

INSTITUTOS
Agronomia.....................................3787-3755 
Biologia..........................................2682-1763
Ciências Exatas...............................2682-1872
Ciências Humanas e Sociais............2682-1042
Ciências Sociais Aplicadas...............2682-1042
Educação....................2682-1841 / 2681-4862
Florestas....................2682-1128 / 3787-4033
Multidisciplinar  (N. Iguaçu).............2669-0105

/ 2669-0817 /  2669-0815
Tecnologia.....................................3787-3750
Três Rios.................................(24) 2255-3677 
Veterinária.....................................2682-1711
Zootecnia...................2682-1063 / 3787-3975

Pró-Reitorias
Graduação.................2682-1112 / 2682-2910
Ass. Estudantis...........2681-4684 / 2682-1795
Extensão....................2681-4691 / 2681-4692
Pesquisa e Pós-Graduação..............2681-4704  

/ 2681-4709
Assuntos Financeiros.....................2681-4672
Assuntos Administrativos...............2681-4657

CATÁLAGO TELEFÔNICO

Reitoria
Secretaria...................2682-1080 / 2682-1090
Telefonista.....................................2681-4600
Coord. de Comunicação.................2682-2915
Prefeitura Universitária.................2681-4650

Serviços ao aluno
Acompanhamento Psicológico.........2681-4688 
Biblioteca Central...........................2681-4632

/ 2681-4697
DCE...............................................2681-4689
Divisão de Saúde............................2681-4644
Guarda e Vigilância........................2681-3186
Imprensa Universitária...................3787-3981
RU Seropédica.....2682-2913 / 3787-3748
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