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LISTA DE SIGLAS
DRE
Divisão de Registro de Estudantes: orgão que mantém o controle sobre
as matrículas, inscrições em disciplinas, notas etc. Emite todos os
documentos acadêmicos importantes: Boletim Escolar, Histórico Escolar,
BOA, etc. Se localiza no CCMN. (O DRE também é o seu número de
¬Äæ¬ĈËÄg%Y9ɐɁ

SIGA
Sistema Integrado de Gestão Acadêmica: e o sistema que administra
todos os atos dos alunos, como inscrição, inclusão e exclusão de
disciplinas, mudanças de turma, pautas de aulas, atribuição de notas,
boletins etc. Todos estes atos podem ser feitos online, via SIGA.
Site: intranet.ufrj.br

CR
Ë£¬¬ÄæYÄ¬ÃÄæËȻÃ¬×ËÄÚ×½ËÄëÃÚËÚ¬æËÞȼ
das notas obtidas nas disciplinas cursadas em um determinado período.

CRA
Ë£¬¬ÄæYÄ¬ÃÄæËêÃê½ËȻÃ¬×ËÄÚ×½ËÄëÃÚË
de créditos das notas de todas as disciplinas já cursadas em todo o curso.
ɏCê¬æÞõāÞ½©ÃË×ÄÞYɐɁ

CRID
ËÄ£¬ÚÃËY¤¬ÞæÚË.ÄÞÚ¬ËÃ¬Þ¬×½¬ÄÞȻËêÃÄæËÃ¬æ¬Ë
pela DRE, relacionado à situação do aluno após o processo de inscrição em
¬Þ¬×½¬ÄÞɁËËêÃÄæËÄËÙê½Ĉ¤êÚÃÞ¬Þ¬×½¬ÄÞÙê£ËÚÃ
solicitadas no período, com a situação de cada uma. Ele é obtido no SIGA,
salve-o constantemente durante o período de inscrição em dinsciplinas!

BOA
Boletim de Orientação Acadêmica: documento emitido pela DRE, via SIGA,
no qual se comparam as disciplinas cursadas com as que faltam cursar.
Contém várias outras informações: reprovações, as disciplinas já cursadas
e as que ainda devem ser cumpridas, e muito mais. É basicamente seu guia
do que falta fazer na faculdade.

DAE
Divisão de Assistência ao Estudante: coordena os serviços de atendimento
Ã¬ËɟÞË¬½ɏÃ¬ËȼËËÄæË½Ì¤¬Ë×Þ¬ËÞÞË¬½ɐȼ½Ë·ÃÄæËÞæêÄæ¬½
ɏ¬ÄÞÚ¬ËÄê½ɐȼ·êĈÄÄ¬ÚÞæ¤¬ËÞÃ×Ú¤ËÞɁ]½Ë½¬āÄË
CCMN.

COAA
Comissão de Orientação e Acompanhamento Acadêmico: comissão que
em cada curso supervisiona o processo de orientação acadêmica e o
acompanhamento de alunos com baixo rendimento escolar. É o orgão que
você não quer conhecer!

CEG
ËÄÞ½©ËÄÞ¬ÄË&ÚêËȻË½¤¬Ë]ê×Ú¬ËÚg%Y9ȼ
ÚÞ×ËÄÞõ½×½ĈÄ¬ËÄËÞÞÞÚ¤ÚÞÃ¬Þ×ËÚæêËË
mais relacionado ao ensino de graduação.

CONSUNI
Conselho Universitário: orgão máximo, presidido pelo Reitor, a quem
competem as decisões maiores de nossa Universidade.

IM

IQ

Instituto de Matemática

Instituto de Química

IF

PEN

.ÄÞæ¬æêæË%®Þ¬

Programa de Engenharia Nuclear

EQ

COPPE

Escola de Química

Instituto Alberto Luiz Coimbra de
Pós-Graduação e Pesquisa de
Engenharia

ABREVIAÇÕES DE
MATÉRIAS
Às vezes os alunos e professores usam siglas e gírias para falar sobre algumas máterias do curso, segue uma lista delas para você não se perder, e em
parênteses os períodos que elas correspondem.
Fisexp - Física Experimental (1-4)
Comp - Computação (1/2)
Sisproj - Sistemas Projetivos (2)
EMA - Engenharia e Meio Ambiente (2)
Alglin - Álgebra Linear II (2)
Mec - Mecânica I (3)
Probest - Probabilidade e Estatística (3)
OI - Organização das Indústrias (4)
Moderna - Introdução a Física Moderna (4)
Numérico - Cálculo Numérico (4)
Termo - Termodinâmica Clássica (5)
Metmat - Métodos Matemáticos da Engenharia Nuclear I (5)
Aplicada - Física Nuclear Aplicada (5)
Fentrans - Fenômenos de Transferência (5)
PCM - Princípio de Ciência dos Materiais (5)
Física - Física de Reatores (6/7)
MecSol - Mecânica dos Sólidos I (6)
Transcal - Transmissão de Calor (6/7)
Compmec - Comportamento Mecânico dos Materiais (7)
Engenharia - Engenharia de Reatores (7/8)
LIN - Laboratório de Instrumentação Nuclear (7)
Impactos - Impacto Ambiental de Instalações Nucleares (8)
Sistemas - Sistemas de Centrais Nucleares (8)
Confiabilidade - Engenharia de Confiabilidade (8)
Fontes - Fontes Alternativas de Energia (9)

ESTRUTU RA
CURRICULAR
O currículo da graduação em Engenharia Nuclear é dividido em
disciplinas obrigatórias, que são organizadas por período, e atividades
acadêmicas optativas.
A disciplinas obrigatórias são divididas em duas grandes áreas: o ciclo
básico, que vai do 1º ao 4º período e as disciplinas são praticamente iguais
para todas as engenharias, e o ¬½Ë×ÚËĈÞÞ¬ËÄ½ȼ que começa a partir do
Ȁċ×Ú®ËËÄ¤½ËÃæÚ¬ÞÃ¬ÞÞ×®ĈÞËêÚÞËɁÞÞÞ¬Þ¬×½¬ÄÞ
ĈÃ¬Þ×ËÞæÞÄ¤ÚêÚÚ¬ê½Ú¬Þ×ËÄ¬¬½¬ā×½Ë×ÚæÃÄæËɁ
No ciclo básico, os cálculos e as físicas disponibilizam algumas turmas de
funcionamento semipresencial, nas quais sua frequência em sala de aula
não é computada, mas você deverá completar algumas atividades de
acompanhamento da disciplina pela internet. Essas turmas são
recomendadas para pessoas que trabalham e/ou moram longe do campus,
×ÚÙêæÄ©ÃÃ¬Þĉû¬¬½¬ÄËÞ©ËÚÚ¬ËÞɁ
As atividades acadêmicas optativas são divididas em quatro categorias:

ATIVIDADES ACADÊMICAS DE ESCOLHA RESTRITA
Disciplinas voltadas às ciências humanas oferecidas para as engenharias.
Você deve fazer no mínimo 4 créditosɏËêȁǻ©ËÚÞɐÞÞ¤Úê×ËɁ

ATIVIDADES ACADÊMICAS DE ESCOLHA CONDICIONADA
¬Þ¬×½¬ÄÞË×ÚæÃÄæËȼËÃêÃõ¬ÞÃ¬ÞÞ×®ĈË×ÚÙêõË
busque se aprofundar em alguma área de interesse dentro do curso. Você
deve cursar no mínimo 32 créditosɏËêǿȃǻ©ËÚÞɐÞÞ¤Úê×ËɁ

ATIVIDADES ACADÊMICAS DE LIVRE ESCOLHA
¬Þ¬×½¬ÄÞË£Ú¬Þ×ËÚÙê½ÙêÚêÚÞËg%Y9ɁrËõêÚÞÚÄË
mínimo 4 créditosɏËêȁǻ©ËÚÞɐÞÞ¤Úê×ËɁ

ATIVIDADES COMPLEMENTARES ESPECIAIS (ACES)
Atividades extracurriculares que você deve buscar fazer ao longo do
êÚÞËȼ×ËÄËÞÚ¬Ä¬¬Ë¬Äæ®ĈȼÙê¬×ÞËÃ×æ¬ËȼËÚ¤Ä¬āË
de eventos, e participação na SEEN. Você deve fazer no mínimo 405 horas
desse grupo.
É muito importante ressaltar que as ACEs não entram automaticamente
no seu histórico escolar ou currículo, e é necessário guardar os
Úæ¬ĈËÞæËÞÞæ¬õ¬ÞÚ½¬āÞȼ×ÚÄ©ÚêÃ£ËÚÃê½Ú¬Ë
Þ×®ĈËËÙê£Ë¬£¬æËÄæÚ¤ÚÄÞÚæÚ¬¤ÚêË×Ú
que as horas sejam computadas.
As horas só serão válidas se esse processo for feito em até dois anos da
realização da atividade.

IMPORTANTE!
Lembre-se de sempre baixar suas documentações atualizadas: CRID, BOA e
Histórico Escolar. Ter seus documentos é essencial para resolver problemas
Ã¬ÄÞÚ¬Ë¬Þ¬×½¬ÄÞɁ½ÃË].&ɏ¬ÄæÚÄæɁê£Ú·ɁÚɐȼËÞËêÃÄæËÞ
Ã¬ËÞĈÃ¬Þ×ËÄ®õ¬ÞÄË××Portal Aluno UFRJ

PORTAL DO
ALUNO UFRJ

SEEN
 ]Ë ÞæêÄæ¬½  Ä¤Ä©Ú¬ Dê½Ú ɟ g%Y9  êÃ ¬Ä¬¬æ¬õ ËÞ
estudantes da graduação, feita para fornecer apoio aos estudantes durante
a graduação. A SEEN tem várias funções como: recepcionar os calouros,
intermediar o contato com o departamento, organizar a Semana da
Ä¤Ä©Ú¬ Dê½Úȼ æÚāÚ ×½ÞæÚÞ  ×ÚËĈÞÞ¬ËÄ¬Þ £ËÚÃËÞ 
¬ÄÞæ¬æê¬ÕÞȼ ¬õê½¤Ë  Ë×ËÚæêÄ¬Þ Ä Úȼ  ¬õê½¤Ë ¬Äæ®Ĉ
da área nuclear através das redes sociais.
A SEEN tem seus cargos divididos em: 2 co-presidentes, 1 diretor
acadêmico, 1 diretor de relações externas, 1 diretor de comunicação, 1
secretário acadêmico, 2 secretários de relações externas e 1 secretário
de comunicação. Além de diversos aprendizes.
A gestão é eleita pelos alunos do curso anualmente, e qualquer discente da
Engenharia Nuclear tem direito a se candidatar.
A Seção está sempre aberta para tirar suas dúvidas e te ajudar em
problemas na faculdade e fora dela!

FACEBOOK
/seenufrj

INSTAGRAM
@seenufrj

EMAIL
seen@poli.ufrj.br

SITE
seen.poli.ufrj.br

POLIMAIL
O polimail é seu principal meio de comunicação na faculdade. Por ele que
você recebe avisos dos professores, divulgação de eventos, oportunidades
de estágio, e avisos da própria Poli. Use seu polimail para qualquer atividade
relacionada à faculdade e lembre de checá-lo constantemente.
O polimail também tem a vantagem de ter espaço de armazenamento
ilimitado no Google Drive!

GUIA DE
ESTUDOS
ÃæËÞ Þ ¬Þ¬×½¬ÄÞ  ¬Ä¬Ë êÃ ½¬õÚË ËÃË Ú£ÚÄ¬ ¬½¬Ë¤ÚĈɁ
Você pode encontrá-los nas ¬½¬ËæÞ  £ê½ȼ ×ÞÙê¬ÞÄË Ë
V% Ä ¬ÄæÚÄæȼ Ëê ×½Ë Ú¬õ  Äê½ÚɁ  Além dos livros, existem
diversas vídeo-aulas e plataformas que vão te auxiliar nos estudos, aqui vão
algumas dicas:

PLATAFORMAS
Responde Aí - Principal plataforma utilizada no ciclo básico, contempla
quase todas as matérias do 1º ao 4º período, tem vídeo-aulas, explicações
ÃæÚ¬ȼÚÞêÃËÞȼ×ÚËõÞÄæ¬¤ÞÞÃæÚ¬ÞêÄ¬ĈÞg%Y9Ɂ
ɏÚÞ×ËÄ¬ɁËÃɁÚɐ
VÞÞ¬¬ÚæËɟɏ×ÞÞ¬¬ÚæËɁËÃɁÚɐ
Ä¤Ä©Ú¬%¬½ɟɏÄ¤Ä©Ú¬£¬½Ɂö½üɁËÃɐ
C.cɟɏüËêæêɁËÃɇêÞÚɇC.cɐ
gD.CVɟɏüËêæêɁËÃɇêÞÚɇêÄ¬õÞ×æõɐ
g]VɟɏüËêæêɁËÃɇɇ×Ë½¬êÞ×ɐ
;©ÄÃüɟɏ×æɁº©ÄÃüɁËÚ¤ɐ
Quase todas as matérias do ciclo básico possuem monitoria. Onde os
×ÚÌ×Ú¬ËÞ ½êÄËÞ Ùê · ĈāÚÃ  ÃæÚ¬ æ¬ÚÃ ëõ¬Þ  ÚÞË½õÃ
exercícios. Todo início de semestre há seleção de novos monitorias,
algumas vagas com bolsa. Uma ótima oportunidade de ganhar dinheiro, e
conseguir horas de extensão.

DRIVE DA NUCLEAR
O drive da nuclear contém livros, material, cadernos e provas de todos os
períodos, e é um ótimo lugar para procurar o que você precisa para estudar.
J½¬Äº×ÚËÚ¬õÞæÄË×ËÞæĈûËÄË¤Úê×ËË£ËËºEngenharia
Nuclear - UFRJ (Alunos e Ex-Alunos).

SALINHA
A sala I-131 é um ponto de encontro para todos os alunos da Nuclear. Lá se
encontra o arquivo físico da nuclear, e também é um espaço para estudos
coletivos e descontração.

DICAS PARA O PRIMEIRO PERÍODO
É preciso ter em mente que a faculdade é muito diferente do ensino médio,
e é necessário encontrar seu método de estudo individual para se dar bem
em cada matéria, seguem alguns bizus de cada disciplina do primeiro
período para facilitar sua vida:

Cálculos - O grande bizu de cálculo 1 é fazer muitos exercícios. Sejam os

ûÚ®¬ËÞ Ë ]æöÚæȼ ½¬ÞæÞ  ûÚ®¬ËÞȼ Ëê ×ÚËõÞ Äæ¬¤Þ
ɏ¬Þ×ËÄ¬¬½¬āÞÄËÞ¬æË.CɐɁDË¬û×ÚÞæêÚÄÞÃÄÄæÚ¬ËÚ
à prova! Cálculo 1 tem muitos métodos de derivação e integração que só se
aprendem praticando. Não vire estatística!
ɟ]¬æÃæÚ¬ȻöööɁ¬ÃɁê£Ú·ɁÚɇ½ê½ËǼ
ɟ=¬ÞæË9¬ÚȻxÚËûË½ËË
- Lista da USP: Google: Lista Exercícios USP Cálculo 1
- App para resolver limites/derivadas/integrais: Wolfram Alpha
Turmas PEM e Honors: são turmas com maior aprofundamento matemático
Ë Ùê Þ êÄ¬ĈÞȼ ÄæêÚÃ +ËÄËÚÞ ÞË ×ÞÞÞ ½¬ÞæÞ ÞÃÄ¬Þ Ùê
ËÄæÃ×ÚÄËæĈÄ½Ɂ
Saiba mais em:
©ææ×ȻɇɇöööɁ¬ÃɁê£Ú·ɁÚɇ¬ÄûɁ×©×ɇ×æɇÄÞ¬ÄËɇ¤ÚêËɇ×ÚË¤ÚÃɟÞ×¬½ɟ
de-matematica

Físicasɟ9êÄæË½ê½ËȼÃæÚ¬Ã¬Þ¬Ã×ËÚæÄæË×Ú¬Ã¬ÚË×Ú®ËË
e, assim como cálculo 1, o bizu é fazer muitos exercícios e provas antigas.
JÞ½¬õÚËÞêæ¬½¬āËÞÞËËyËêÄ¤ʥ%ÚÃÄËê+½½¬üɁ

VÚËÞÃ¬Þê¬ËÞËÞȼË½¬õÚË%®Þ¬Þ¬ȻC Ä¬ËCËüÞÞæÚā
questões mais elaborados e linguagem mais robusta, com nível muito mais
½æËËÙêÞ×ÚËõÞêÄ¬ĈÞ%®Þ¬ǼË.%Ɂ
+æÃÃË½¬õÚË=¬ÕÞ%®Þ¬Y.©Ú%üÄÃÄȼÙêËÚ
%®Þ¬ËÃËêÃ¬Ä¬ȼËÃÙêÞæ¬ËÄÃÄæËÞĈ½ËÞÌĈËÞêÃ
linguagem completamente didática e legível, para aqueles que desejam
aprender física além da prova.

ɟ]¬æÃæÚ¬Ȼ£¬Þ¬Ǽ¬£ê£Ú·ɁöËÚ×ÚÞÞɁËÃ
ɟ=¬ÞæûÚ®¬ËÞËVÚË£Ɂ~ÚÚËɏ%®Þ¬.rɐ
ɟÚÄËËVÚË£ɁCÚ½ËDæËɏ%®Þ¬...ɐ
ɟ=¬ÞæÞËVÚË£ɁCÚ½ËDæËɏ%®Þ¬Þ....rɐ
ɟYÞêÃËÞûÚ®¬ËÞË½õ¬Þɏ%®Þ¬Þ....ɐ

Física Experimental - É necessário refazer os experimentos e

entendê-los, lendo e marcando o importante na apostila. A apostila da
%®Þ¬û×Ú¬ÃÄæ½×ËÞÚËÃ×ÚÄxÚËûË½ËËȼËê¬ûÄË
site da matéria.
ɟ]¬æÃæÚ¬Ȼ£¬Þû×ǼɁ¬£Ɂê£Ú·ɁÚ

Química EE - O conteúdo e as provas de química variam de professor para

×ÚË£ÞÞËÚȼËÞ½¬õÚËÞÃ¬ÞêÞËÞÞËËæº¬ÄÞËÚËöÄɁVÚËêÚæÃÃÞ
ÃËÄ¬æËÚ¬ÞÙê®Ã¬ÄÞÞÚæÚ¬ÞXɏ½ËËɐË.Xɏ½ËËɟȀċ
ÄÚɐɁ

Computação I ɟÃæÚ¬Vüæ©ËÄÞ¬ËȼÃ¬ËÚ¬ËÞ×ÚË£ÞÞËÚÞ

êæ¬½¬āËÞ¬æȻɏ©ææ×ÞȻɇɇɁê£Ú·ɁÚɇʏ×üæ©ËÄê£Ú·ɇ×üæ©ËÄǼɁ©æÃ½ɐ
É extremamente importante aprender bem lógica da programação, pois é
êÃ £ÚÚÃÄæ Ãê¬æË êÞ Ä õ¬ Ã¬  ×ÚËĈÞÞ¬ËÄ½  êÃ
engenheiro.
ɟËöÄ½ËVüæ©ËÄȻ×üæ©ËÄɁËÚ¤ɇËöÄ½ËÞ
ɟ]¬æÞëæ¬ÞȻËÃüɁËÃɇ½ÚÄ×üæ©ËÄɁËÚ¤ɇËÞ©ËË½ɁËÃ

SEN
A SEN é a Semana da Engenharia Nuclear. Organizada uma vez ao ano pela
SEEN, é um evento que proporciona palestras, mesas redondas, painéis,
mini-cursos e visitas técnicas para os alunos da Engenharia Nuclear e de
æË  £ê½Ɂ VÚæ¬¬×Ã  ]DȻ ûɟ½êÄËÞȼ ×ÚËĈÞÞ¬ËÄ¬Þ  Úȼ 
empresas nacionais e internacionais.
Participar da SEN é uma grande oportunidade para saber como está o setor
Äê½Ú æê½ÃÄæ  ËÄ©Ú  £āÚ ÄæöËÚº¬Ä¤ ËÃ ×ÚËĈÞÞ¬ËÄ¬Þ 
área.
Qualquer aluno pode participar da organização da SEN se voluntariando
×Ú ÞÚ ×ÚÄ¬ā  ]Ë êÚÄæ Ë ÄËȼ Ëê ]æąȼ Ùê ·ê ËÃ 
organização e recebimento do público durante a Semana.

INTERCÂMBIO
O intercâmbio é uma grande oportunidade para aqueles que querem agregar
uma experiência internacional no currículo, e viver outra cultura. Existem
vários editais de intercâmbio, e é preciso estar atento aos prazos de cada
um. Os requesitos dependem do edital, e podem incluir CRA, número de
Ú¬æËÞËæ¬ËÞȼæÚêÚÞËÃæÚ¬ÞÞ×®ĈÞ×ÚËĈ¬Ä¬ÄË¬¬ËÃɁ
-Site: intercambio.poli.ufrj.br/pt/editais

LABORATÓRIOS
LIN
Laboratório de Instrumentação Nuclear

LMN
Laboratório de Métodos Numéricos

LMP
Laboratório de Monitoramento e Processamento

LAASC
Laboratório de Análises Ambientais e Simulação Computacional

LASME
Laboratório de Simulação e Métodos em Engenharia

A

M

AP

CCS

EEFD

LIN

HA

VE

RM

EL

HA

BANDEJÃO
CENTRAL

CCMN

LINHA AMARELA

CT
LETRAS
REITORIA

SE LOCALIZANDO
A maioria de suas aulas será no Centro de Tecnologia (CT), e algumas
poderão ser lecionadas no Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza
(CCMN), prédio em frente ao CT.
J c  ¬õ¬¬Ë Ã Ȅ ½ËËÞ Ë Ë . ɏæÃæÃÃ Ë ½ËË ÞÚæË ;ɐɁ J
Bloco A é o bloco que possui o Hall de Entrada e tem 7 andares. O Bloco G é
ËÄÞæÞ½ËVÚË¤ÚÃÄ¤Ä©Ú¬Dê½ÚɏVDɐȼÞ½&ɟǽǻȁɁJ
Bloco HËÄÞæËÃ¬ËÚ¬ÞÞÞ½Þê½Ë¬½Ë×ÚËĈÞÞ¬ËÄ½
Nuclear. O Bloco I é ortogonal aos outros blocos, e tem entradas nos fundos
dos blocos C ao H,

ÄæÚËcÄË½Ë¤¬ɟg%Y9

A

B

C

D

E

%

Auditório

Ligação ABC

Bloco I - Laboratórios

G

H

HORÁRIO DOS BLOCOS
Segunda - Sexta
%rente

%undos

Sábado
%rente

Domingo

%undos

%rente

%undos

Bloco A 5:30-23:00 5:30-23:00 5:30-23:00 5:30-23:00 7:00-19:00

-

Bloco B 5:30-18:00 5:30-19:00

-

-

-

-

Bloco C 5:30-22:00 5:30-19:00

-

-

-

-

Bloco D 5:30-18:00 5:30-19:00 5:30-18:00

-

-

-

Bloco E 5:30-22:00 5:30-22:00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bloco % 5:30-18:00 5:30-19:00
Bloco G 7:00-18:00 7:00-22:00

-

7:30-8:30
7:00-14:30
13:00-14:00
-

Bloco H 5:30-22:00 7:00-18:00 5:30-22:00
Bloco I 7:00-18:00 7:00-18:00

-

TRANSPORTE
EXTERNO
Carro - Há as vagas na rua, entre o CT e o CCMN, que lota cedo por ser
grátis. Os estacionamentos do CT têm três entradas: pela Av. Athos da
Silveira Ramos, com acesso ao bloco A e ao bloco I, pela Av. Horácio
Macedo, o principal com acesso a todos os blocos, e pela R. Moniz Aragão,
perto do CT2, com acesso ao outro lado do bloco I. Todos os estacionaentos
internos do CT têm diária de R$4,00, fora o estacionamento em frente ao
bloco A, reservado para motoristas que oferecem carona.
Caronaɟ+õÚ¬ËÞ¤Úê×ËÞÚËÄÞæ¬ÄËÞ×Ú¬õÚÞÞÚÞËY9ȼ
procure na lupa do grupo CT - Professores e Matérias pelo seu destino.
Também há o aplicativo de carona Waze Carpool.

BRT ɟ  ÞæË  Yc ÚË½Ë C½Ë¬ Ĉ ×ÚÌû¬Ã Ë +ËÞ×¬æ½
Universitário. Saltando dela, mais a frente é possível pegar os ônibus
¬ÄæÚÄËÞg%Y9Ɂ
Ônibus - É o transporte mais utilizado pelos alunos. Caso ainda não saiba
©¤ÚË%êÄËÎÄ¬êÞȼêÞË×½¬æ¬õËËGoogle Maps ou o Moovit.
½¤êÃÞ ½¬Ä©Þ  ÎÄ¬êÞ ÄË ¬Úê½Ã ×½Ë %êÄË æËËȼ ×ÄÞ ×½
estação de BRT, sendo necessário saltar e pegar algum ônibus interno da
g%Y9Ɂ
São elas:
915 – Bonsucesso / Galeão
910 – Bananal / Irajá
696 – Praia do dendê / Méier
ȁǾǿɞ]ÄÞVÊɇ%Ú¤êÞ¬
417 C – Vilar do Teles / Cacuia
Outras linhas de ônibus transitam por todo o campus:
ȄǿȀɞ%êÄËɇVõêÄ
ȄǾȁɞ%êÄËɇÃ×Ë&ÚÄ
ȄǼǾɞ%êÄËɇ½Þæ¬½©Ë
905 – Bonsucesso / Irajá
761 D – Galeão / Charitas
760 D – Cidade Universitária / Charitas
ȁȁǾɞC¬Úɇ%êÄË
635 – Saens Peña / Bananal
ȁǼȁɞ%êÄËɇ½Þæ¬½©Ë
ǿȃȁɞ%êÄËɇ&ÄÚ½JÞÌÚ¬Ë

ǿȃȀɞ%êÄËɇ&ÄÚ½JÞÌÚ¬Ë
420 T – Barra da Tijuca / Nilópolis
ǿǼǻ c ɞ ÚÚ  c¬·ê ɇ ]Ë 9ËË 
Meriti
327 – Castelo / Ribeira
325 – Castelo / Ribeira
323 – Castelo / Bananal
321 – Castelo / Bancários
113 C – Cidade Universitária / Duque de
Caxias

BILHETE ÚNICO
Estudantes cotistas e de baixa renda tem gratuidade em ônibus
intramunicipais prevista em lei. É necessário fazer o cartão com a Riocard e
renová-lo todo semestre. O comprovante pode ser baixado pelo SIGA.
ËÄĈÚÞÚ¤ÚÞÄËÞ¬æȻ
öööɁÚæËÚ¬ËÚɁËÃɁÚɇÚɇ¤Úæê¬ɇ×ÚËêæËɇVÞÞʃ=¬õÚʃgÄ¬õÚÞ¬æ
ário

Há três linhas de ônibus internos gratuitos da UFRJ (chamados
+ Þæ ½¬Ä©Þ
ÎÄ¬êÞ
normalmente
só de 
Circular).
As ¬ÄæÚÄËÞ
linhas são:¤Úæê¬æËÞ  g%Y9 ɏ©ÃËÞ
ÄËÚÃ½ÃÄæÞÌ¬Úê½ÚɐɁÞ½¬Ä©ÞÞËȻ
Linha 1: Estação UFRJ x Gráﬁca UFRJ
=¬Ä©ǼȻÞæËg%Y9û&ÚĈɁ
Diário das 5h às 00h
=¬Ä©ǽȻÞæËg%Y9ûË××Ɂ
Intervalo: 15 minutos, 30 minutos (entre 22h e 00h)
=¬Ä©ǾȻÞæËg%Y9ûYÞ¬Ä¬ÞæêÄæ¬½Ɂ
+ Þæ ½¬Ä©Þ  ÎÄ¬êÞ ¬ÄæÚÄËÞ ¤Úæê¬æËÞ  g%Y9
=¬Ä©ǿȻÞæËg%Y9ûVÚÙêcÄË½Ì¤¬ËɁ
ÄËÚÃ½ÃÄæÞÌ¬Úê½ÚɐɁÞ½¬Ä©ÞÞËȻ
Linha 2: Estação
UFRJ x Coppead
=¬Ä©ȀȻÞæËg%Y9ûcɇCD
De segunda a sexta (exceto feriados), das 6h às 19h
Linha 6:=¬Ä©ǼȻÞæËg%Y9û&ÚĈɁ
Residência Estudantil 1 x Reitoria.
=¬Ä©ǽȻÞæËg%Y9ûË××Ɂ
Intervalo:
15 minutos
=¬Ä©ȂȻÞæËg%Y9û%ê½=æÚÞ
=¬Ä©ǾȻÞæËg%Y9ûYÞ¬Ä¬ÞæêÄæ¬½Ɂ

ɏ©ÃËÞ

=¬Ä©ǿȻÞæËg%Y9ûVÚÙêcÄË½Ì¤¬ËɁ

Linha
Estação
UFRJ x de
Residência
=¬Ä©ȀȻÞæËg%Y9ûcɇCD
Para 3:
mais
informações
itinerário:Estudantil
Diário das
às 00h. Após
00h,1 xviagem
Linha5h
6: Residência
Estudantil
Reitoria. às 1h30 e 4h
https://ufrj.br/noticia/2020/01/22/prefeitura-universitaria-lanca-novas-li
=¬Ä©ȂȻÞæËg%Y9û%ê½=æÚÞ
Intervalo:
15 minutos
nhas-de-onibus-internos-da-ufrj
Para mais informações de itinerário:

Para maishttps://ufrj.br/noticia/2020/01/22/prefeitura-universitaria-lanca-novas-li
informações de itinerário:
https://prefeitura.ufrj.br/index.php/pt/linhas-internas-e-intercampi
nhas-de-onibus-internos-da-ufrj

ALIMENTAÇÃO
BANDEJÃO
JYÞæêÚÄægÄ¬õÚÞ¬æÚ¬ËɏYgɐȼ©ÃËÄ·Ëȼ×Ú¬Ä¬×½Ã¬Þ
ÚæÃÄ¬ÚÞ½¬ÃÄæÚÄË%êÄËȼ×ËÚ×ÄÞR$2,00.
O bandejão do CT Ĉ ÄË ½ËË ȼ  ÄËÚÃ½ÃÄæ £êÄ¬ËÄ ×ËÚ
agendamento pelo aplicativo Ú×¬Ë Ygɟg%Y9 ɟ JĈ¬½, ou pelo site
ru.ufrj.br.
O agendamento no CT abre às 10:00, e é muito concorrido, esteja atento às
10:00 em ponto se quiser agendar, ou seu agendamento será adiado para
um horário posterior.
Além dele, também há o bandejão de LetrasȼÙêĈÃ£ÚÄæË½ËË+ȼ
só atravessando a rua, e o bandejão Centralȼ Ùê Ĉ ×ÚÌû¬ÃË  %ȼ
sendo necessário pegar o Circular para chegar nele. Para ambos, é
recomendado chegar antes das 11hȼ ×Ë¬Þ  ×Úæ¬Ú ® ÞĈ½Þ ËÃÃ 
encher.
Horário de funcionamento:

Almoço

9antar

Segunda à Sexta

11:00 - 14:00

17:30 - 20:15

RU Central

%inais de Semana
e %eriados

12:00 - 14:00

17:30 - 19:30

Letras

Segunda à Sexta

11:15 - 14:00

17:30 - 20:15

CT

Segunda à Sexta

10:30 - 14:30

17:30 - 20:15

RESTAURANTES
Prato feito - no corredor externo CT existem vários quiosques, com opções
que custam entre R$12,00 e R$18,00.
Quentinhas - pessoas com bolsas térmicas costumam vender quentinhas
na entrada dos prédios de Letras e da
Reitoria, e também no
estacionamento do bloco A do CT, com opções veganas.
Self-service
êÚ¤êÞËɏÃ£ÚÄæË½ËË+ɐ
;¬½ËöææÞɏæÚÞË½ËË+ɐ
Ú£®Þ¬ɏǾËÄÚË½ËËȼÄËĈÃËËÚÚËÚ¬Ú¬æɐ
Ä·¬Ä©ËɏÃ£ÚÄæ¬½¬Ëæȼ½ËËɐ
&ËêÚÃ¬ûɏõ¬ÚÄË¬Ú¬æ×Ë¬ÞË½ËË+ȼ×Ë¬ÞËÞæ¬ËÄÃÄæËɐ
VÚË·æêÞɏ£êÄËÞË½ËË%ɐ

Burguesão

BIBLIOTE CAS

E SALAS DE ESTUDO
Salinha da Nuclear - I-131, Laboratório da Graduação, computadores e
espaço para estudo.
Biblioteca do NCEɟg%Y9=JJɏǾËÄÚɐȻ¬½¬ËæË.ÄÞæ¬æêæË
%®Þ¬Ɂ=¬õÚËÞ%®Þ¬ËÃ×êæËÚÞɁ
Sala de Estudos do IF - Estudos em grupo.
Biblioteca do Instituto de Química - BLOCO A 5º Andar. Livros de
Química e Computadores.
Biblioteca do CTɟ=JJǽċÄÚɁ=¬õÚËÞ¬õÚÞËÞȼs¬ɟĈ
Computadores. Para pegar livros emprestados e utilizar os demais serviços
da biblioteca é necessário um cadastro. Alunos do CT podem levar até 4
livros pelo período de 15 dias.
Biblioteca do Instituto de Matemática - SETOR ABC (Encontro entre os
×Ú¬Ã¬ÚËÞÄÚÞËÞ½ËËÞȼɐɁ=¬õÚËÞCæÃæ¬Ɂ
Laboratório de Desenho Computacionalɟ=JJɏǼËÄÚɐɁÃ
©ËÚÚ¬ËÞÞÃê½ËÃÃËÄ¬æËÚÞȼËÞËÃ×êæËÚÞÞ½ĈÃ
disponíveis para uso
Salas de estudoɟ=JJɏǽËÄÚɐȼ=JJ&ɏǽċÄÚɐ=JJ+
ɏǾċÄÚɐɁ
Biblioteca da Escola de Químicaɟ=JJɏǽËÄÚɐɁ=¬õÚËÞ¬õÚÞËÞ
Computadores.
Biblioteca do CCMNɟDËCDȼ£ËÚËcɁ=¬õÚËÞ¬õÚÞËÞö¬ɟĈɁ

UTILIDAD ES
AGÊNCIAS BANCÁRIAS
Banco do Brasil - Primeiro andar do Bloco A, em frente ao bandejão do CT.
Itaú - Primeiro andar do Bloco A, atrás do bandejão do CT.
Santander - Ao lado da entrada do bloco H, primeiro andar.

XEROX
- Terceiro andar do Bloco A
- Quinto andar do Bloco A
- Primeiro andar do Bloco C
- Segundo andar do Bloco C
- Primeiro andar do Bloco D
ɟVÚ¬Ã¬ÚËÄÚË½ËË%
- Primeiro andar do Bloco H
ɟxÚËûËÄ¤
ɟxÚËûËX

CAENG
O Centro Acadêmico de Engenharia, CAEng, é a organização discente que
representa todos os alunos da Poli, e tem como principal tarefa apoiar os
alunos em suas lutas e reivindicações.
]êÞĈÄËÞ£êÄËÞË½ËË%ȼêÃ½Ë½ÚæËËÞ½êÄËÞ×Ú
relaxar, estudar, comer e se divertir.

ATIVIDADES

EXTRACURRICULARES
Além das aulas, na faculdade você terá diversas oportunidades de
atividades extracurriculares, que são necessárias para cumprir suas horas
complementares. As atividades extracurriculares são ótimas oportunidades
para ganhar experiência, trabalhar em equipe, ter contato com áreas
diferentes da sua engenharia, e até mesmo uma experiência de mercado de
trabalho.
As atividades não necessitam de nenhum pré-requisito, você aprenderá
tudo o que vai precisar durante seu percurso. Os processos seletivos
ËÃÃÄËĈÄ½Ë×Ú®ËËȼÄæË×Ú¬ÞËĈÚæÄæËÄÞ×¤¬ÄÞÞ
ÚÞ ÞË¬¬Þ Ùê õË æÃ ¬ÄæÚÞÞ Ã ¬Ä¤ÚÞÞÚȼ  ĈÚ  Ë½©Ë ÄËÞ
painéis de aviso por todo o CT.

EQUIPES DE COMPETIÇÃO
AerodesignɏÚËÃË½¬ÞÃËɐ
©ææ×ÞȻɇɇöööɁ£ËËºɁËÃɇC¬ÄÚõÚËÞ¬¤Äɇ
Ùê¬×.ÚêÞɏêæËÃÌõ½£ÌÚÃê½ɐ
©ææ×ÞȻɇɇöööɁ£ËËºɁËÃɇ.ÚêÞɁê£Ú·g%Y9
Ùê¬×C¬ÄÚõDêæ¬ɏDêæ¬ÃË½¬ÞÃËɐȻ
©ææ×ÞȻɇɇöööɁ£ËËºɁËÃɇÃ¬ÄÚõÄêæ¬ɇ
Ùê¬×]Ë½ÚÚÞ¬½ɏr®ê½ËDõ½]Ë½ÚɐȻ
©ææ×ÞȻɇɇ×æɟÚɁ£ËËºɁËÃɇÙê¬×]Ë½ÚÚÞ¬½ɇ
E-RacingɏêæËÃÌõ½½æÚ¬ËɐȻ
©ææ×ÞȻɇɇöööɁ£ËËºɁËÃɇÃ¬ÄÚõÚ¬Ä¤
Minerva BajaɏêæËÃÌõ½JąɟYËɐȻ
©ææ×ÞȻɇɇöööɁ£ËËºɁËÃɇÃ¬ÄÚõ·ê£Ú·
MinervaBots ɏYËÎÞɐȻ
©ææ×ÞȻɇɇöööɁ£ËËºɁËÃɇC¬ÄÚõËæÞ
Minerva Rockets ɏ%Ë¤êæɟÃË½¬ÞÃËɐȻ
©ææ×ÞȻɇɇöööɁ£ËËºɁËÃɇÃ¬ÄÚõÚËºæÞɇC¬ÄÚõ
Nautilus ɏr®ê½ËêæËÄËÃËDõ½ɐȻ
©ææ×ÞȻɇɇöööɁ£ËËºɁËÃɇê£Ú·Äêæ¬½êÞɇ

GRUPOS DE CONSULTORIA
Fluxo Consultoria
©ææ×ÞȻɇɇöööɁ£ËËºɁËÃɇ£½êûËËÄÞê½æËÚ¬
Consulting Club
©ææ×ÞȻɇɇöööɁ£ËËºɁËÃɇê£Ú·
Auger Consultoria
©ææ×ÞȻɇɇöööɁ£ËËºɁËÃɇê¤ÚV.
Liga de Investimentos
©ææ×ÞȻɇɇöööɁ£ËËºɁËÃɇ½¬¤¬ÄõÞæ¬ÃÄæËÞ
GN2(Grupo de Novos Negócios)

PROJETOS DE EXTENSÃO
Enactus UFRJ
Ã×ÚÄËÚ¬ÞÃËÞË¬½ÃËÃêÄ¬ÞËY¬Ë9Ä¬ÚËɁ
©ææ×ÞȻɇɇöööɁ£ËËºɁËÃɇÄæêÞê£Ú·
LABORATORIO DE INFORMATICA PARA EDUCAÇÃO - LIPE - Bloco H
ê½ÞVüæ©ËÄɟ×ÚË¤ÚÃË×Ú·ËõÄÞê½æËÞɁ
Alunos contadores de Historias
Contar história para crianças no hospital IPPMG, localizado ao lado do HU.
Para ter a chance de participar desse projeto lindo é participando do
sorteio que existe a cada começo de período.
©ææ×ÞȻɇɇöööɁ£ËËºɁËÃɇ½êÄËÞËÄæËÚÞɇ
MUDA UFRJ
©ææ×ÞȻɇɇöööɁ£ËËºɁËÃɇÃêê£Ú·ɇ

CULTURAL
ɟJCgD.Dg%Y9Ȼ©ææ×ÞȻɇɇöööɁ£ËËºɁËÃɇËÃêÄ¬ê£Ú·ɟD%
- CORAL CT - Decania CT
ɟ%JYYKcɟÄ¬c
- TEATRO CT - Decania CT
ɟÞ×ËÚæÞ¬õÚÞËÞɟD%ËêÄ¬c
- Museu da Geodiversidade - Ilha do - Av. Athos da Silveira Ramos, 274

ɟCêÞêËÃ9ËËr.ɟVÚ¬ËY¬æËÚ¬ȼõɁVÚË½ÃËÄȼȀȀǻ
ɟÞ×ËCÃËÚ¬½Ú½ËÞ©¤Þ%¬½©ËɟÄæÚË¬Ä¬Þ]ëɟ
g%Y9
ɟ=ËÚæÌÚ¬Ë¬æ¬ËË.ÄÞæ¬æêæË%®Þ¬
- Museu de Química Prof. Athos da Silveira Ramos
- Museu Itinerante de Neurociências
- Observatório do Valongo

SOCIAL
Em toda a faculdade existem grupos que reúnem grupos de diversidades e
minorias, como coletivos negros e femininos. A maioria deles mantém
grupos fechados, para manter a privacidade, se procura um desses grupos,
fale com a Diretoria Acadêmica da SEEN.
Coletivo Negro Cheila Mothé
©ææ×ÞȻɇɇöööɁ¬ÄÞæ¤ÚÃɁËÃɇË½Ä¤ÚË©¬½ÃËæ©ɇ

SAÚDE
J+ËÞ×¬æ½gÄ¬õÚÞ¬æÚ¬Ëɏg+ɐȼ½Ë½¬āËÃ£ÚÄæËÄæÚË¬Ä¬Þ
]ë ɏ]]ɐȼ ×ËÞÞê¬ êÃ ¬õ¬ÞË  Þë  ËÃêÄ¬ȼ  ½¤êÄÞ
projetos de extensão para alunos. Durante o período letivo são feitos
diversos multirões de exames preventivos.
Há também a oportunidade de doação de sangue no HU, que abre a partir
das 8h, é necessário levar sua identidade e se alimentar conforme as
recomendações. Para mais informações, entre em contato com o Sangue
g%Y9Ɂ
©ææ×ȻɇɇöööɁ©ê££Ɂê£Ú·ɁÚ
©ææ×ÞȻɇɇöööɁ£ËËºɁËÃɇ]Ä¤êg%Y9

ATLÉTICA
 ÞÞË¬Ë æ½æ¬ Ã¬ ÞË½ VË½¬æÄ¬ ɏVɐȼ æÃÃ
chamada só de Atlética, é uma organização da Poli que tem como objetivo
promover o esporte universitário amador da faculdade. Os membros
participam de competições esportivas com outras universidades em várias
modalidades, como handebol, basquetebol, vôlei, futsal, futebol, tênis de
mesa, natação, judô, cheerleading e outras. Para se inscrever nas
ÃË½¬ÞȼĈÙêË½©ËÄÞÚÞÞË¬¬Þæ½æ¬ÄËÞÚæāÞ×½Ë
CT.
Instagram: @atleticaengufrj
%ËËºȻ©ææ×ÞȻɇɇöööɁ£ËËºɁËÃɇæ½æ¬Ä¤ê£Ú·

ATENDIMENTO
PSICOLÓGICO
A Divisão de Psicologia Aplicada Prof.ª Isabel Adrados - DPA, vinculada ao
.ÄÞæ¬æêæËVÞ¬Ë½Ë¤¬g%Y9ȼË£ÚõÚ¬ËÞÞÚõ¬ËÞ×ÚËÃêÄ¬
interna e externa:
- Atendimento Psicoterápico - individual e em grupo;
- Avaliação Neuropsicológica (nesse caso, é necessário o
ÄÃ¬Ä©ÃÄæË£¬æË×ËÚËêæÚË×ÚËĈÞÞ¬ËÄ½ɐɆ
- Psicodiagnóstico;
- Psicopedagogia;
Se você procura um desses serviços, é preciso comparecer à DPA para uma
primeira entrevista, feita pelos estagiários de psicologia, orientados por
êÃÙê¬××ÚËĈÞÞ¬ËÄ¬ÞÞê×Úõ¬ÞËÚÞɁ

Horário de funcionamento
De 2ª a 6ª feira, das 8:00 Às 20:00
Endereço e contato
Divisão de Psicologia Aplicada Profª. Isabel Adrados - DPA
.ÄÞæ¬æêæËVÞ¬Ë½Ë¤¬ɟgÄ¬õÚÞ¬%Ú½ËY¬Ë9Ä¬ÚË
Avenida Pasteur, 250 - Pavilhão Nilton Campos - PV
Telefone: 2295-8113
Mais informações: http://dpa.psicologia.ufrj.br/index.php/atendimento

CONTATOS
IMPORTANTES
Programa de Engenharia Nuclear (PEN)
c½ɁȻʃȀȀɏǽǼɐǽȀȄǻɟǼȃȄȁʬʃȀȀɏǽǼɐǾȄǾȃɟȃǿǼǻʬʃȀȀɏǽǼɐǾȄǾȃɟȃǿǿǻ
©ææ×ȻɇɇöööɁËÄɁê£Ú·ɁÚ
Grupo do CT no Facebook
Grupo CT - Professores e Matérias, onde são divulgadas informações
importantes sobre matérias e a faculdade em si. Use a lupa no grupo para
achar informações antigas, principalmente sobre professores no período de
inscrição em disciplinas.
Grupo da Nuclear no Facebook
©ææ×ÞȻɇɇöööɁ£ËËºɁËÃɇ¤ÚËê×ÞɇǼȁǽȀǻȃȄǾȂǼǿȄȀǿȃ
Farmácia do Fundão
979309876
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