HORÁRIOS DE AULA

Os estudantes de graduação podem fazer a carteirinha
do RU (serviço sem custo, realizado pela PROCOM),
ou habilitar seu crachá UFG para aquisição de créditos
de refeição.
Horário de funcionamento:
ALMOÇO
De segunda a sábado, das 10:45 às 14:00 horas
JANTAR
De segunda a sexta, das 17:00 às 19:30 horas

MANHÃ - M
GET IN TOUCH
Horário 1 – 07:10 às 08:00 horas
Horário 2 – 08:01 às 08:50
669 Ridgeview
horas
Dr.
Auburndale,
Horário 3 – 08:51 às
09:40 horasFL 33823
Horário 4 – 10:00 às 10:50
+1 (384)
horas
8448 844
Horário 5 – 10:51 às 11:40 horas
communitychurch.com
Horário 6 – 11:41
às 12:30 horas
TARDE - T
Horário 1 – 13:10 às 14:00 horas
Horário 2 – 14:01 às 14:50 horas
Horário 3 – 14:51 às 15:40 horas
Horário 4 – 16:00 às 16:50 horas
Horário 5 – 16:51 às 17:40 horas
NOITE - N
Horário 1 – 18:05 às 18:50 horas
Horário 2 – 18:51 às 19:35 horas
Horário 3 – 19:36 às 20:20 horas
Horário 4 – 20:30 às 21:15 horas
Horário 5 – 21:16 às 22:00 horas

OUVIDORIA
A Ouvidoria da UFG é o órgão responsável pelo
recebimento de denúncias referentes a assédio moral,
assédio sexual e preconceito no âmbito da
universidade.
O contato pode ser feito das seguintes maneiras:
E-mail: ouvidoria.reitoria@ufg.br
Telefone: 3521-1149
Pessoalmente: Prédio da Reitoria – 1º andar –
Câmpus Samambaia.
APLICATIVO MINHA UFG
O aplicativo Minha UFG foi criado para facilitar o
acesso às informações e disponibilizar um cana de
comunicação com a comunidade universitária. O
aplicativo disponibiliza acesso a conteúdos como:
notícias, rádio universitária, eventos, restaurantes
universitários, e mais. Além disso, oferece a opção de
registro de denúncias relacionadas à segurança, que
incluem: acidente, agressão, assalto, comportamento
suspeito, e outros.
O aplicativo pode ser baixado gratuitamente em
celulares Android na Play Store.
Mais informações em: http://minha.ufg.br/
INTERNET NA UFG
COMMUNITY CHURCH
A rede de internet móvel na UFG é a Eduroam. Para
acessá-la, você deve utilizar o seu login único na UFG
e a mesma senha itilizada para acessar o portal
UFGNet.

Cálculo Numérico - 24T34
2 e 4 correspondem aos dias da semana
(segunda e quarta-feira).
T - Corresponde ao turno, nesse caso,
Tarde. Há, também, M para manhã e N,
que corresponde ao turno da noite.
3 e 4 correspondem aos horários das
aulas. No caso, 3 e 4 significam terceiro e
quarto horários.
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Parabéns por ingressar na
Universidade Federal de
Goiás! Entendemos que
este é um momento
importante em sua vida,
permeado de expectativas
e desejos, mas também de
medos e anseios.
Por isso, o IME/UFG quer te
proporcinar uma boa
acolhida à comunidade
universitária. Colocamo-nos
à disposição para que sua
adaptação seja o menos
difícil possível, e desejamos
que você trilhe um caminho
de sucesso neste ambiente.
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RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO

MANHÃ - M
Horário 1https://mat.ufg.br/
– 07:10 às 08:00 horas
Horário
2 – 08:01 às 08:50 horas
https://estat.mat.ufg.br/
Horário 3 – 08:51 às 09:40 horas
Horário 4 – 10:00 às 10:50 horas

COORDENAÇÃO DE CURSO
As coordenações estão dispostas no prédio do
IME, e cada curso tem a sua.
Coordenação da Matemática – Licenciatura:
José Pedro Machado Ribeiro – sala 124
Vânia Lúcia Machado – sala 124
Coordenação da Matemática – Bacharelado e
Grau não Definido:
Abiel Costa Macedo - sala 212
Lidiane dos Santos Monteiro Lima - sala 215
Coordenação da Estatística – Bacharelado:
Márcio Augusto F. Rodrigues – sala 214
Everton Batista da Rocha – sala 231
SECRETARIA
A secretaria geral do IME funciona de segundafeira à sexta-feira, das 8:00 às 20:00 horas.
Os contatos da secretaria são:
(62) 3521-1208/ 3521-1153/ 3521-1742
SALA DE PROFESSORES
As salas dos professores ficam localizadas no
prédio do IME.
SALAS DE AULA
As aulas dos cursos do IME acontecem nos
centros de aula da UFG, no câmpus Samambaia.
Centro de Aulas A – Aroeira
Centro de Aulas B – Baru
Centro de Aulas C – Caraíbas
PORTAL DO ALUNO
Cadastre-se no portal do aluno em:
https://ufgnet.ufg.br , clique na aba “Acadêmico” e
depois na sub-aba “Sistema Integrado de Gestão
de Atividades Acadêmicas – Sigaa”. O sistema
facilita sua rotina nas atividades relativas à
graduação, e é uma forma de contato entre você,
os professores e os técnico-administrativos.

LINHAS DE ÔNIBUS
Para consultar as linhas de ônibus , os horários
de sua linha, ou receber alertas quando seu
ônibus estiver chegando, acesse
http://sim.rmtcgoiania.com.br/ e baixe o
aplicativo grátis.

MONITORIA
A Monitoria é destinada a alunos de graduação,
com o objetivo de: aprofundar os
conhecimentos teóricos e práticos da disciplina;
ampliar a participação dos estudantes nas
atividades de ensino e aprendizagem na
universidade; e contribuir para a permanência
exitosa dos estudantes nos cursos de graduação.
Para maiores informações, acesse:
https://mat.ufg.br/ , na barra Monitoria.

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL
Na UFG, o principal órgão responsável pela
política social, o que abrange a permanência
dos alunos na instituição, é a Pró-Reitoria
de Assuntos Estudantis (Prae).
Acompanhem os editais de bolsa no site:
https://www.procom.ufg.br/

ASSISTÊNCIA MÉDICA
A prestação de assistência médica ocorre no
Centro de Saúde, instalado no Câmpus
Samambaia da Regional Goiânia. Trata-se de
uma parceria entre a universidade, que oferece
espaço físico e equipamentos, e a prefeitura de
Goiânia, que oferta os profissionais de saúde.
Centro de Saúde Samambaia: 3521-1868
Localizado próximo ao IME.

ASSISTÊNCIA PSICOLÓGICA
É prestada pelo Programa Saudavelmente:
Tel: 3209-6243
Prédio da PRAE - Av. Das Nações Unidas, esq.
com a Praça Universitária – Setor Universitário.
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA
Éprestada por alunos de graduação da
Faculdade de Odontologia da UFG,
Serviço de Atendimento ao Público da
Faculdade de Odontologia: 3209-6068
Av. Universtiária, esq. com a 1ª Avenida.
NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE
Este núcleo oferta acompanhamento
pedagógico a estudantes de graduação com
deficiência, com o escopo de garantir
condições para que eles adquiram autonomia
para o desenvolvimento das atividades
acadêmicas. Esse apoio se realiza por meio de
atendimento psicopedagógico, psicológico e
acompanhamento, bem como adaptação de
materiais, conforme a necessidade
apresentada pelos alunos.
Maiores informações: 3521-1700
COORDENADORIA DE AÇÕES AFIRMATIVAS
Tem como atribuições: articular as questões
que garantam o direito à diversidade,
promovam a pluralidade de ideias, ampliem a
inclusão e contribuam para o fortalecimento
de uma política universitária comprometida
com a superação das desigualdades e o
respeito às diferenças; e acompanhar as
políticas institucionais de estímulo à
permanência e assistência a estudantes
integrantes de grupos socialmente
discriminados.
Maiores informações: 3521-1031/3521-1816

