
O GUIA DO/a CALOURO/a 
DAS GALÁXIAS

NÃO ENTRE EM PÂNICO



“Deu trabalho, mas tá bem feitinho.”
—Autor do Guia

“Aprendi a pegar ônibus por 
causa do Guia! Muito Obrigado!”

—Caloura real de verdade mesmo

“Não serve apenas para calouros, 
mas para veteranos também!”

—Veterano que esqueceu onde é o RU

“Uma ótima forma de ajudar os
calouros a sobreviverem à UFAL!”

—Calouro imaginário 42

“Espero que tenham entendido a 
referência”

—Autor do guia de novo
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Coisas que são uma mão na roda na 
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1.1. Lista de itens indispensáveis!

● O GUIA DO/A CALOURO/A DAS GALÁXIAS – O item mais importante
dessa lista.

● Garrafinha ou Copo – Não corra o risco de ficar desidratado(a). Encha
sua garrafa no bebedouro mais próximo a você e desfrute de uma água
geladinha. Cuidado ao usar garrafas de vidro.

● Caderno – Muitos usam para anotar o conteúdo, outros para desenhar
durante a aula (não aconselhamos), mas é sempre bom ter um por
perto.

● Caneta(s), lápis e borrachas – Note que elas estão no plural (qual é o
plural de lápis?), ou seja, é sempre bom ter alguns de reserva caso elas
resolvam sumir.

● Mochila – Onde mais você guardaria esses itens maneiros? Numa
bolsa, talvez?

● Carteira – Somos universitários, não temos dinheiro. Porém sempre
tenha em sua carteira: seus documentos, carteirinha da Transpal e
comprovante de matrícula.

● Uma muda de roupas – Nunca se sabe...
● Uma toalha – Dispensa explicações.



1.1. Lista de itens indispensáveis!

● Protetor Solar – Um creme que te protege de ser queimado por
uma estrela. Parece até bruxaria, mas é um item muito útil, já que
por vezes iremos precisar nos locomover sob o sol forte.

● Celular – Para ler os diversos textos trabalhados em sala de aula,
é muito importante ter um celular em mãos com algum leitor de
PDF’s. Podem salvar suas vidas caso não queiram gastar com
Xerox.

● Carregador de Celular – Super importante. Nunca se sabe quando
a bateria pode descarregar. Esteja sempre atenta/o.

● Pasta – Caso prefira, ou só tenha que comprar Xerox mesmo, é
bom ter uma pasta pra organizar seus arquivos de maneira
eficiente.

Dica Flutuante:
Aplicativos Úteis pra se ter 

no celular:
- CittaMobi e Moovit (Cap. 06);
- Adobe Reader ou Foxit PDF;

- - Google Agenda;
- - One Note ou Evernote;

- - Pergamum; 
- - Pokémon GO!



A UFAL é enorme e cheia de 
peculiaridades, aqui vai uma lista de 
coisas que podem ser bastante úteis 

no seu dia-a-dia. 

Sobre a
UFAL
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2. Pontos importantes para sobrevivência!

● 4 – Aqui você vai resolver a maioria dos seus problemas.
● 5, 7 e 13 – Restaurantes caso você não queira ir pro RU.
● 8 – Biblioteca e ViaPesquisa (Laboratório de Informática para pesquisa).
● 12 – Lugar pra sentar, conversar e comprar colar de artesanato.
● 13 – Melhor Café da UFAL e Xerox mais barata.
● 14 – Instituto de Psicologia (IP): O bloco mais amorzinho da UFAL. E o

banheiro durante a tarde está sempre vazio.
● 18 – João de Deus (John of God): O bloco mais chuchuzinho da UFAL.
● 26, 36 e 38 – Melhores banheiros para banho e necessidades fisiológicas.
● 20 – Ótima lanchonete e lugar pra sentar e conversar.
● Lanchonete entre 31 e 29 – Melhores coxinhas da UFAL.
● 24 – Restaurante Universitário (RU).
● 37 – Bancos, Transpal e Correios.

Dica Flutuante:
Não vá em grupo no banheiro 

do ponto 26, os seguranças 
podem perguntar.

Dica Flutuante:
Do lado direito da Biblioteca 
tem uma barraquinha com 

lanches veggies.



2.1. O Restaurante Universitário (RU)!

● O Restaurante Universitário é um dos melhores lugares do universo.
Além de um local onde você pode desfrutar de refeições saudáveis, o
RU é um ambiente de interação com os amigos (por favor, não fale de
boca cheia) e de renovar as energias depois de um longo dia de
aprendizado.

● Para almoçar lá você só irá precisar de: Comprovante de Matrícula,
Identidade, e R$ 3,00 (Três Reais).

● Há sempre duas opções de carne e uma opção vegetariana.
● Você tem direito também a um Suco e uma Fruta.
● O Cardápio da Semana* pode ser acompanhado no Instagram: @ufaloficial.
● O RU abre para o Almoço de 11:30 e fica aberto até as 14hrs.
● Para jantar lá, você só precisa do dinheiro mesmo. Você só poderá pegar

até 3 fichas.
● Há sempre o Regional (R$ 3,00), Bolos e Tortas Salgadas (R$ 1,00 cada) e

Sopa com um Pãozinho (R$ 1,00).
● O RU abre para o Jantar de 17:30 e fica aberto até as 19:30.

Dica Flutuante:
Seja educado/a com as tias da 

carne, e elas podem até 
colocar mais para você.

*As vezes o cardápio muda, mas é sempre gostoso.

Dica Flutuante:
No jantar, cada ficha te dá 

direito a um suco ou um café. 
Então,  se pegar uma sopa e 
duas tortas, você tem direito 

a  3 sucos/cafés.



2.2 Biblioteca Central (BC)!

● A Biblioteca Central é um dos lugares que você é obrigado a
conhecer durante sua graduação. É um oásis do conhecimento,
um cristal de sapiência, um expoente do saber... É um ótimo lugar.

● A Biblioteca Central abre de Segunda à Sexta das 7h às 21:40 e aos
Sábados das 8h às 14h.

● Para fazer o cadastro, você só precisa do Comprovante de Matrícula e
de um Documento com Foto.

● À esquerda você encontra a parte onde ficam os mais variados livros, à
direita é a sessão de periódicos, e você pode sentar e estudar nas duas.

● Na sessão de periódicos tem uma salinha de estudos particular, e o
silêncio deve ser absoluto ou a tia de lá vai ficar te julgando.

● A ViaPesquisa é muito útil para quem não possui acesso à computador
e internet em casa, mas não é permitido editar nenhum documento por
lá. Usem com sabedoria.

● A Xerox da Biblioteca Central é uma das melhores da UFAL. Ela se
localiza à direita do bebedouro.

Dica Flutuante:
A estante de livros de 

Psicologia é a segunda à 
esquerda.

Dica Flutuante:
Reza a lenda que aquele sofá 
que fica na Biblioteca um dia 

já foi branco, e nunca foi 
lavado. Mas se você ignorar 
isso, é um ótimo lugar pra 

tirar um cochilo.



2.2.1 O aluguel de Livros!
● Você só pode possuir 5 livros da Biblioteca Central por vez, então

escolha sabiamente.
● O prazo máximo de devolução dos livros é em torno de duas semanas.
● Confira sempre na última página do livro se ele pode ser emprestado

ou não. Isso pode te poupar de pegar novamente a fila. Geralmente irá
ter um cartão laranja ou uma tabelinha branca com uns carimbos.

● Você pode renovar o prazo de devolução de seus livros
presencialmente, na Biblioteca Central, pelo aplicativo Pergamum ou
pelo site: http://pergamum.ufal.br/pergamum/mobile/index.php .

● Um mesmo livro só pode ser renovado 3 (três) vezes. Depois disso só
devolvendo e pegando outro igual.

● Sempre anote em algum local, ou deixe um lembrete no celular, a data
de devolução do seu livro.

● A multa é de R$ 1,00 (Um Real) por livro para cada dia de atraso, e só
pode ser paga no Banco do Brasil depois da emissão de um boleto. É
muito trabalhoso e chatinho, então não atrasem.

● Quando seu débito com a Biblioteca Central passar de R$ 10,00 (Dez
Reais) você não poderá mais requisitar o aluguel de nenhum livro até
que pague a multa.

Dica Flutuante:
Se a paradinha apitar 

enquanto você estiver saindo 
da Biblioteca Central, não se 

desespere, acontece com todo 
mundo. Volte para o balcão e 
peça para o/a funcionário/a 
passar seu livro mais uma 
vez no desmagnetizador.



2.3 REITORIA Ufal!

● É o centro administrativo da UFAL. Qualquer problema
que você tiver, qualquer necessidade da graduação que
esteja fora do alcance da coordenação do seu curso, é ali
que você pode resolver. E sempre tá tocando umas
musiquinhas maneiras na rádio.

● É toda divididinha em Pró-Reitorias e Departamentos que
podem ser uma mão na roda na graduação de vocês,
então é importantíssimo saber qual a função de cada uma
delas.

● Na Reitoria você também pode encontrar o maior
auditório do Campus A. C. Simões.

Dica Flutuante:
Não conseguimos ser 

engraçadinhos aqui, foi mal ♥



2.3.1. Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD)!

● A PROGRAD tem a função de planejar, coordenar e
acompanhar as atividades do ensino de graduação. É
responsabilidade dela tratar questões relacionadas a:

● Monitoria
● Estágio Curricular
● Programa de Educação Tutorial (PET)♥
● Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência

(PIBID)
● Programa de Estudante-Convênio de Graduação (PEC-G)



2.3.2. Pró-Reitoria Estudantil(PROEST)!

● A PROEST desenvolve programas voltados à
permanência e à inclusão dos estudantes na
Universidade. Além de atuar na assistência estudantil, ela
também promove o desenvolvimento acadêmico e
cultural. São competências da PROEST:

● Residência Universitária;
● Concessão de bolsas e auxílios;
● Assistência Médica e Odontológica;
● Acesso ao Restaurante Universitário



2.3.3. Pró-Reitoria de Extensão (PROEX)!

● A PROEX planeja e coordena políticas de extensão e
atividades artístico-culturais desenvolvidas pela UFAL.
Aqui estão alguns equipamentos culturais ligados à ela.

● Espaço Cultural Universitário Salomão de Barros Lima;
● Usina Ciência;
● Museu Theo Brandão de Antropologia e Folclore;
● Museu de História Natural;
● Pinacoteca Universitária.



2.3.4. Pró-Reitoria de Pesquisa e pós-
Graduação (PROpEP)!

● A PROPEP planeja e coordena as políticas de pesquisa e de
pós-graduação da UFAL. Ela é responsável por programas
importantes como:

● Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em
Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBIT);

● Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica
(PIBIC).



2.3.5. Departamento de Registro e Controle 
Acadêmico (DRCA)!

● O DRCA é responsável pela documentação do estudante
ao longo de sua vida acadêmica. Entre as atribuições
desses setores, se destacam:

● Emissão de Documentos;
● Trancamento de Matrícula;
● Registro de dados estatísticos;
● Emissão de Certidões de Vínculo;
● Análise da dispensa de disciplinas.



2.4. Casas de Cultura no Campus (C.C.C.)!
● O projeto Casas de Cultura no Campus tem como objetivo

contribuir na formação cidadã e acadêmica por meio do
ensino-aprendizagem da língua materna ou de uma
língua estrangeira moderna somente para os/as
alunos/as de Graduação da Universidade Federal de
Alagoas.

● É de fundamental importância a apropriação do
conhecimento da própria língua materna e/ou de uma
língua estrangeira para uma participação mais ativa na
sociedade cuja dinâmica proporciona e exige relações
internacionais, intercâmbios, aprofundamento de
estudos, e atuação profissional mais consistente.

● É exatamente essa lacuna que o projeto Casas de Cultura
no Campus preenche.

Dica Flutuante:
O CCC oferece cursos de 

Inglês, Espanhol, Francês e 
Libras.



2.5. Transpal UfAL!

● Localizada na praça dos bancos, a TRANSPAL do Campus
A. C. Simões é um dos lugares mais importantes para os
universitários que dependem de ônibus para viver.

● Ela abre das 10hrs e fica até as 19hrs de segunda a sexta
exceto feriados.

● Lá é possível tanto colocar créditos, quanto fazer o
Recadastramento do Cartão Bem Legal Estudantil.

Dica Flutuante:
Se a fila estiver muito grande 

por causa de 
recadastramento e você 

estiver com pressa, use os 
terminais automáticos ao 

invés do caixa. Vai ser muito 
mais rápido.



2.5. Transpal UfAL!

● Para fazer o Cartão Bem Legal Escolar pela primeira vez, é
necessário:

● Pegar o formulário no SIE WEB (iremos mostrar como
utilizar o SieWeb mais na frente);

● Levar na Secretaria do Instituto de Psicologia (IP) para ser
assinado;

● Foto 3x4 colorida atual;
● Cópia e original de: Identidade e CPF, Comprovante de

Residência;
● Uma taxa no valor de R$ 14,00 (Catorze Reais);
● Não pode ser feito na UFAL, apenas na TRANSPAL da Av.

Durval de Góes Monteiro, no Tabuleiro.



2.5. Transpal UfAL!

● Para fazer o Recadastramento do Cartão Bem Legal
Escolar, é necessário:

● Pegar o formulário no SIE WEB (iremos mostrar como
utilizar o SieWeb mais na frente);

● Levar na Secretaria do Instituto de Psicologia (IP) para ser
assinado;

● Foto 3x4 colorida atual;
● Cópia e original de: Identidade e CPF, Comprovante de

Residência;
● Uma taxa no valor de R$ 7,00 (Sete Reais);
● Pode ser feito na TRANSPAL UFAL.



2.6. Centro de Interesse Comunitário (cic)!

● O CIC se localiza por trás dos bancos e abriga vários lugares
interessantes e super importantes da UFAL.

● EDUFAL – Editora da UFAL, lançadora do livro “Lacan Chinês”
que ganhou o Prêmio Jabuti 2016.

● Lanchonete – Uma lanchonete tão boa que a Subway do lado dela
não aguentou a pressão e fechou (sim, tinha uma Subway no CIC);

● NAC – Núcleo de Acessibilidade da UFAL. É responsável por
auxiliar o/a estudante com deficiência em vários aspectos da
graduação;

● Papelaria – Muito útil quando você tá no meio do período e não
tem mais espaço pra anotar nada ou quando as canetas te deixam
na mão;

● Banheiros Excelentes – Testados e aprovados pela maioria dos
estudantes (eles foram limpos depois de testados);

● Auditório – Um ótimo lugar para fazer reuniões, palestras e coisas
do gênero.



Instituto: Estabelecimento de ensino; 
escola. 

Psicologia: Er... Bom... Como eu posso 
te dizer isso?

Instituto de Psicologia
(ip)
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3. Instituto de Psicologia!

● O Instituto de Psicologia é onde acontecem os bastidores
do curso. Lá é onde rolam todos os trâmites burocráticos
e administrativos, onde os mestrandos tem aula, onde
rolam umas pesquisas muito legais e onde funciona o
SPA.

● Atualmente, tem como diretor o Profº Dr. Jefferson de
Souza Bernardes e como vice-diretora a Profª Dra.
Cristina Camelo de Azevedo.

● Atualmente estão como coordenador e vice-coordenador,
respectivamente, o Profº Dr. Leogildo Alvez Freires e o
Profº Dr. Frederico Alves Costa..



3.1. Serviço de psicologia aplicada (SPA)!

● O Serviço de Psicologia Aplicada (SPA) é um espaço ligado ao
Curso de Psicologia da Universidade Federal de Alagoas (UFAL),
voltado para a formação teórico/prática do estudante de
Psicologia e à prestação de serviços psicológicos à comunidade
alagoana. E o mais importante: de graça.

● Atividades desenvolvidas atualmente

● Plantão psicológico: tem como objetivo proporcionar uma
escuta a questões emergenciais. É oferecido nas terças e
quintas-feiras. Não é necessário agendamento. É realizado por
ordem de chegada.

● Acompanhamento psicológico: Individual: consiste no
acompanhamento psicoterapêutico individual a crianças,
adolescentes e adultos; Grupal: psicoterapia de grupo com
adultos.

Dica Flutuante:
Tente manter um tom de voz 
baixo quando estiver pelo IP, 
provavelmente o SPA estará 
funcionando e ruídos podem 

atrapalhar um pouco. 



3.1. Serviço de psicologia aplicada (SPA)!

● O acompanhamento psicológico deverá ser agendado. Para
marcação, o usuário deverá entrar em contato com o serviço
pessoalmente ou por telefone dia de quarta-feira e consultar a
disponibilidade de novos acompanhamentos.

● O Serviço de Psicologia Aplicada (SPA) localiza-se no Instituto de
Psicologia do Campus A. C. Simões da Universidade Federal de
Alagoas.

● Endereço: Av. Lourival Melo Mota, s/n, Tabuleiro dos Martins
CEP:57072-900, Maceió – AL.

● Telefone: (82) 3214-1344

● E-mail: ufalspa@gmail.com

● Horário dos atendimentos: Segunda a Sexta, de 08:00 às 17:00.

Dica Flutuante:
Faça terapia.



3.2. Centro Acadêmico de Psicologia (Capsi)!

● É uma entidade estudantil que representa as/os estudantes de um
curso de nível superior, ocupando local de votação em espaços de
decisão sobre o curso, por exemplo.

● O CA tem como reponsabilidade a organização de atividades
acadêmicas extracurriculares como debates, discussões,
palestras, semanas temáticas, recepção de calouros/as.

● Além do 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 como feiras de
livros, festivais diversos, entre outros (eles até vendem lanche às
vezes).

● As Coordenadoras Gerais do CAPSI são Yasmin Maciane da Silva e
Sayonara Neves Barbosa Gomes.

Dica Flutuante:
Siga-os no @capsicmj e fique 

por dentro de todas as 
atividades realizadas pelo 

CAPSI – Carolina Maria de Jesus

Dica Flutuante:
A salinha do CA, do lado da 

Xerox do João de Deus, é 
aberta a todas/os alunos da 

graduação.



3.3. Programa de Educação Tutorial (PET)!

● O PET é um programa que, baseado em compromissos éticos e
sociais, visa qualificar ainda mais a experiência da graduação,
fundamentando-se nos elementos que compõem o tripé das
universidades brasileiras: pesquisa, ensino e extensão. *

● Os eventos realizados pelo PET abordam temáticas variadas,
levantam questionamentos, criam momentos de acolhimento e
cuidado e geram intervenções nos espaços acadêmicos.

● Todos os anos o PET Psicologia abre edital para que novos/as
estudantes participem do processo de seleção e passem a fazer
parte do Programa.

● O PET Psicologia conta, atualmente com 16 membros discentes,
e uma tutora docente: Profª Dra. Maria Auxiliadora (Xili♥).

Dica Flutuante:
Siga-os no Instagram ( 

@petpsicoufal ) e fique por 
dentro das programações e 

eventos realizados.

Dica Flutuante:
A salinha do PET é super 

confortável, fofucha e bonita. 
Você será sempre muito bem 

vindo/a por lá.

* Dedicaremos um capítulo para explicar cada um desses elementos que compõem a tríade.



3.3. Associação Atlética Acadêmica PsicoPathos!

● Uma Associação Atlética Acadêmica, ou somente Atlética
é uma entidade responsável em promover e coordenar a
parte esportiva de uma universidade, organizando
treinos e campeonatos externos e internos em diversas
modalidades esportivas.

● Esta entidade também é responsável pela integração e
interação dos alunos de cada faculdade através da
organização de festas e na confecção e comercialização
de produtos do seu curso (canecas, camisetas, etc).

● Uma atlética também tem um papel social muito forte,
utilizando parte do dinheiro arrecadado nas festas e
venda de produtos para doar pra instituições de caridade.

Dica Flutuante:
A Atlética de Psicologia tem o 

nome mais da hora que 
existe, e o mascote mais 

irado. E quem discordar é 
clubista.



Além da balbúrdia, o que faz de uma 
universidade uma universidade?

O Tripé
Universitário
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4. O Tripé Universitário!

● Uma Universidade não é só um lugar pra ter aula,
decorar conceitos e tirar notas boas. Existe muita coisa
além disso, e seu papel vai muito mais além do que
formar profissionais pro mercado de trabalho.

● Uma Universidade atua, sobretudo baseando-se em três
pilares (Pesquisa, o Ensino e a Extensão)

● Cada um desses pilares desempenha um papel
importante para que a comunidade acadêmica possa
produzir conhecimento, ter pensamento crítico sobre
esse conhecimento e devolver as consequências desse
conhecimento para a comunidade.



4.1. A Pesquisa!

● O conhecimento científico não dá em árvore nem nasce
por acaso, ele precisa ser construído e materializado.

● É por meio da pesquisa que esse conhecimento científico
é construído dentro das Universidades com o objetivo de
contribuir para o desenvolvimento científico, tecnológico
e social da comunidade.

● Existem algumas formas de se fazer pesquisa numa
universidade. As mais comuns são por meio dos
Programas Institucionais de Bolsas de Iniciação Científica
(PIBIC’s) e por meio dos Trabalhos de Conclusão de Curso
(TCC).

Dica Flutuante:
Também tem como você se 

juntar com um/a professor/a 
e pedir orientação na escrita 

de um artigo. 



4.1.1. O que se pesquisa atualmente no IP?

● Simone Maria Huning - Pesquisa Em Psicologia, Imagens Críticas E
Cotidiano Urbano.

● Jefferson De Souza Bernardes - Construcionismo Social, Clínica E Saúde.

● Leogildo Alves Freires - Estresse Acadêmico E Mal-estar Subjetivo Em
Estudantes Universitários.

● Maria Auxiliadora Teixeira Ribeiro - As Práticas Psicológicas No Contexto
Dos Desastres Socioambientais Urbanos.

● Sheyla Christine Santos Fernandes - Como Explicar A Expressão Aberta
Do Cyber-hate? Um Estudo Sobre Crenças Dos Agressores X Vítimas.



4.1.1. O que se pesquisa atualmente no IP?

● Charles Elias Lang - Maternidade E Paternidade Nos Textos Do Jovem
Lacan.

● Marcos Ribeiro Mesquita - Culturas Digitais, Juventudes E Política: As
Vozes Dissonantes De Jovens Youtubers No Cenário De Recrudescimento
Do Conservadorismo No Brasil.

● Frederico Alves Costa - Democracia E A Construção Discursiva De
Horizonte Político De Sociedade Realizada Pelo Ex-presidente Da
República Luiz Inácio Lula Da Silva

● Susane Vasconcelos Zanotti - Corpo E Puberdade: Um Estudo Psicanalítico
Sobre O Adolescente Contemporâneo

● Rodrigo Barros Gewehr - O Autoritarismo Sob A Ótica Da Psicologia
Analítica



4.1.1. O que se pesquisa atualmente no IP?

● Angelina Nunes De Vasconcelos - Argumentação Na Educação Infantil:
Promovendo Estratégias De Desenvolvimento Da Argumentação No
Ensino Básico

● Paula Orchiucci Miura - Violência Intrafamiliar Contra Crianças E
Adolescentes: Mapeamento De Grupos De Pesquisas E De Produções
Acadêmicas Na Área Da Psicologia

● Cleyton Sidney De Andrade - Dos Limites Da Conceitualização No Campo
Do Político: Psicanálise Freudiana, Cultura E Uma Política Por Vir

● Adelia Augusta Souto De Oliveira - Análise Psicossocial De Imagens E
Vivências Das Infâncias/Crianças Na Filmografia De Dramas

● Nadja Maria Vieira Da Silva - Desenhando Próximos Passos: Uma
Perspectiva Sobre Orientação Profissional Para Estudantes Da Rede
Pública



4.1.1. O que se pesquisa atualmente no IP?

● Erika Cecilia Soares Oliveira - Democracia E Neoconservadorismo:
Discussões Contemporâneas.

● Telma Low Silva Junqueira - Pesquisando Gênero, Violência Contra As
Mulheres E Saúde No Cotidiano De Um Hospital-escola: Afetos, Questões E
Possíveis Efeitos

● Marília Silveira - Cartografando Temas Transversais Em Saúde Mental

● Heliane De Almeida Lins Leitao - A Infância Vivida Por Crianças Em
Situação De Vulnerabilidade: Uma Análise Psicossocial A Partir De
Winnicott

Dica Flutuante:
Gostou de algum tema 
debatido por algum/a 

professor/a específico/a e 
tem interesse em participar 

da pesquisa? Não seja 
tímido/a  e converse com 

ele/a!



4.2. A Extensão!

● Não adianta nada construir conhecimento, refletir sobre
ele e não coloca-lo em prática em prol da comunidade não
é mesmo? É aí que entram as Extensões.

● São ações que contribuem para a relação entre a
comunidade e a universidade, para a troca de
conhecimento.

● A extensão é a expressão do compromisso social da
universidade. Assim, com a extensão, a universidade
auxilia a população, promovendo espaços como: clínica-
escola, aulões pré-enem, esportes, dentre outras coisas.

Dica Flutuante:
As extensões que estão 

vinculadas ao IP podem ser 
encontradas nesse site: 

https://sigaa.sig.ufal.br/sigaa/

public/departamento/extensao
.jsf?id=516



4.3. O Ensino!

● O Ensino é a parte que estamos mais acostumados a
pensar quando se pensa numa Universidade. É o
processo de apropriação do conhecimento que já foi
produzido pela humanidade ao longo de toda nossa
história.

● A Universidade promove o pensamento crítico em cima
desses conhecimentos já produzidos, não apenas decorar
esses conteúdos e replicá-los de maneira automática.

● No próximo capítulo iremos descobrir um pouco melhor
sobre essa área.

Dica Flutuante:
Algumas matérias possuem 

monitores/as. Eles irão 
disponíveis para ajudá-los 
com a matéria e facilitar a 

comunicação entre você e o 
docente



Você provavelmente vai querer 
saber como funciona essa parte da 

UFAL, vai por mim.

Sobre as
Aulas
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5.1. Horários de aula!

● As disciplinas obrigatórias do curso são dadas de
Segunda-Feira à Quinta-Feira no Bloco de Aulas 18 (João
de Deus);

● Geralmente as aulas começam às 7:30 e vão até as 12:50,
com um pequeno intervalo extraoficial às 10:10, entre
uma aula e outra.

● Aproveite esse momento para utilizar o banheiro, encher
as garrafinhas, conversar com amigos de outros períodos
nos corredores, fazer um lanchinho ou somente esticar
as pernas.

● Alguns professores/as são flexíveis quanto ao horário da
primeira aula, deixando que os alunos cheguem um
pouco depois. Geralmente eles avisam ou perguntam para
os estudantes se querem começar as aulas mais tarde, ou
terminar mais cedo. Tudo na base do diálogo.

Dica Flutuante:
Às Quartas usamos rosa. É 

sério ♥



5.1. Horários de aula!

● As Sextas-Feiras são reservadas para as disciplinas
eletivas.

● Estudantes do primeiro período não podem cursar
eletivas, pois suas matrículas são feitas automaticamente
pelo sistema.

● Somente a partir do momento de fazer a matrícula do
segundo período em diante é que você poderá escolher
cursá-las.

● O horário delas depende do professor, se atente a isso
quando for escolher a sua.

Dica Flutuante:
Algumas eletivas tem certos 
pré-requisitos, como Período 

ou ter cursado alguma 
disciplina específica. Se 

atente a isso!



5.2. Avaliações e Notas!
● As avaliações são realizadas da seguinte forma: Existem duas

notas, Avaliação Bimestral 1 (AB1) e Avaliação Bimestral 2
(AB2).

● Sua Média Final é calculada da seguinte forma: Faz-se a
média simples entre a AB1 e a AB2.

● Para ser aprovado em uma matéria, sem ir para a final, sua
média deve ser 7 ou superior.

● Existe também a Reavaliação, que é uma prova para repor
uma nota abaixo da média, ou faltante.

● Caso tire uma nota menor na Reavaliação, alguns professores
mantém a nota maior, mas o procedimento oficial é manter a
nota da Reavaliação independente de ser maior ou menor.

● A Recuperação Final é a sua última chance de conseguir
passar na matéria, e requer que você tenha, pelo menos,
média 5 para fazer.

● O cálculo pra saber quanto você precisa pra passar na final é
um pouco complicado, e como somos de humanas, segue ao
lado uma tabela pra facilitar as coisas.♥



5.2. Avaliações e Notas!

● Nem todas as AB1 e AB2 são provas discursivas ou de
múltipla escolha.

● Elas podem ser realizadas na forma de Seminários,
Atividades feitas em sala, Resenhas Críticas e entre
outros. Isso depende única e exclusivamente do/a
professor/a que está lecionando a matéria.

● Alguns professores e professoras até chegam a perguntar
de que forma a turma gostaria de ser avaliada, mas não é
um hábito da maioria.

Dica Flutuante:
Participe ativamente das 

aulas, e é mais provável que 
o/a professora/a te dê aquele 

0,5 que você precisa para 
passar direto.



5.3. Algumas dicas valiosas!

● A maioria das aulas é realizada da seguinte forma: O/A
professor/a passa um texto/artigo/capítulo de livro para
ser lido em casa, e na aula seguinte o texto é trabalhado
junto à turma da forma que o/a docente preferir.

● Sabemos que nem sempre é possível ler todos os textos,
mas leia o máximo possível, para não ficar perdido no
que está sendo falado durante a sala.

● Costumamos encarar o professor como detentor de todo
o saber e verdade do universo, mas não é bem assim. O
conhecimento é construído coletivamente e através de
debates.

● Sua opinião, discordância ou dúvida irá de certeza
engrandecer o que está sendo trabalhado na sala de aula,
então não tenha medo de falar.

Dica Flutuante:
Sentir que não está 

entendendo nada do texto que 
está lendo é perfeitamente 
normal. Muitas vezes não 

estamos familiarizados/as com 
alguns termos, ou o próprio 
autor escreve mal. Se você 

continuar lendo, mesmo sem 
entender nada, no momento da 
aula, uma luz vai surgir na sua 

cabeça e tudo ficará 
entendível. Provavelmente.



5.3. Algumas dicas valiosas!

● A universidade é um espaço onde se evidencia a
diversidade, em suas mais diversas formas. No que se
refere ao conhecimento não é diferente.

● O conhecimento científico presente na universidade pode
se apresentar como superior aos demais. O sistema exige
competitividade, o que, por vezes, nos adoece e nos torna
egoístas. Por isso, não se coloque como inferior aos
demais colegas. Você tem muito a contribuir, tem muito
conhecimento para trocar, as suas vivências são as suas
riquezas, e você pode, e deve, compartilhá-las.

● Lembre-se: você tem muitas potencialidades a serem
exploradas. A universidade é o local perfeito para
desenvolvê-las.

Dica Flutuante:
Ninguém é bom em tudo, 

todo mundo é bom em 
alguma coisa, e ninguém é 
melhor do que ninguém..



5.3. Algumas dicas valiosas!

● Não se apeguem à fama de professor A ou B, se permita
amar/odiar alguns sem ser pela experiência do outro. Muitas
vezes o que é ruim pro outro pode ser bom pra você;

● Aproveitem a universidade ao máximo. Às vezes algumas coisas
não fazem sentido no início, mas garanto que depois fazem.
Mesmo cinco ano depois, ou até mais, mas fazem. E isso é ótimo!

● O nosso bloco de aulas tem uma XEROX que abre de 8hrs. Mas
NUNCA deixe pra imprimir um trabalho antes da aula que ele
precisa ser entregue. Isso tem grandes chances de dar ruim.

● A psicologia pode parecer que não é o que você esperava, mas
abrace a possibilidade das várias psicologias que existem.



5.3. Algumas dicas valiosas!

● O Tio da Cantina é um pouco mal humorado, e as vezes parece se
comunicar apenas por grunhidos, mas é uma ótima escolha caso
você precise de um cafezinho ou de uma pipoca e não queira
andar até o bloco mais próximo.

● Não tenham vergonha se quiserem chorar no meio do João de
Deus. Ou no meio do RU. Às vezes acontece e você não é uma
pessoa inferior por isso. Todo mundo tem problemas e tudo bem.

● Guardem seus trabalhos e textos feitos da graduação. Criem
pastas no computador com períodos, disciplinas. Salvem textos,
livros, artigos. Isso pode salvar vidas!!! A sua ou de alguém que
venha depois.

● Qualquer dúvida, perguntem a um veterano ou a uma veterana.
Nós não sabemos de tudo, mas com certeza estaremos dispostos a
ajudar.



O SieWeb e o Ava não são bichos de 
sete cabeças. Talvez de cinco...

Sistemas da
UFAL
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6.1. SieWeb!

● O SieWeb é uma das plataformas mais importantes da
UFAL. É o seu módulo acadêmico, e por meio dele você
pode:

● Atualizar os dados pessoais cadastrados;
● Fazer matrícula nas disciplinas (a partir do segundo

período);
● Solicitar o Formulário de cadastro da TRANSPAL;
● Acessar o seu boletim e acompanhar suas notas e faltas;
● Emitir históricos e certidões;
● Visualizar a Grade Curricular.



6.1. SieWeb!

● PRIMEIRO ACESSO EM 5 PASSOS:

● Acesse: https://sistemas.ufal.br/acadêmico ;
● Clique em “Não consegue acessar sua conta”;
● Digitar CPF na tela para o qual foi redirecionado;
● Um e-mail será encaminhado para o endereço cadastrado;
● Acessar o link do e-mail e cadastrar senha.



6.1. Sieweb!

● Após entrar no SieWeb, você irá dar de cara com esse
menu aqui do lado e poderá ter acesso a todas essas
funcionalidades.

● Para pedir o documento da TRANSPAL você solicita nessa
opção aqui do lado e espera alguns dias para eles
enviarem e assim você poder fazer sua carteirinha OU
recadastramento.



6.2. Ambiente virtual de aprendizado (AVA)!

● Aproximadamente 20% da sua carga horária pode ser
feita à distância, e é aí que o AVA entra. Essa plataforma é
o meio pelo qual alguns professores passam atividades,
trabalhos e abrem fóruns de discussão para servirem
como nota ou pontos extras.

● Para entrar, você precisa ter se cadastrado no SieWeb.

● Ao entrar, você vai dar de cara com o nome da matéria do
professor que abriu a disciplina, e a partir daí é só clicar e
vasculhar o site. É super intuitivo.



6.2. Ambiente virtual de aprendizado (AVA)!

● Na hora de enviar seu trabalho ou sua resposta, verifique
se você realmente enviou o arquivo. As vezes é
necessário clicar para enviar mais uma vez.

● Sempre fique atento/a para os prazos de envio. Algumas
atividades não são aceitas com atraso ou recebem
desconto na nota caso sejam enviada após o prazo, então
se organize.



Hogwarts A UFAL sempre estará lá 
para aqueles que a ela recorrerem.

-DUMBLEDORE, Alvo

Assistência
Estudantil
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7.1. Assistência Estudantil!

● Assim como uma certa escola de Magia e Bruxaria, só que
mais mágica, a UFAL não vai te deixar na mão. O nosso
campus, A. C. Simões oferece dois tipos de bolsas para
seus universitários: Bolsa Pró-Graduando e Auxílio
Alimentação.

● Para concorrer às bolsas e auxílios o estudante deve
participar de Edital de Seleção da Pró-reitoria Estudantil,
que ocorre ao menos uma vez por ano e é divulgado no
Portal da Ufal ( www.ufal.edu.br ).



7.2. Residência Universitária!

● A Residência Universitária Alagoana (RUA) oferece
moradia para estudantes oriundos do interior de Alagoas
e de outros estados brasileiros e fica localizada no
Campus A. C. Simões, em Maceió. Atualmente a RUA tem
capacidade para atender até 127 estudantes

● A seleção para o Programa de Residência Universitária
ocorre ao menos uma vez por ano, através de Edital da
PROEST divulgado no Portal da UFAL.



7.3. Cartão Odontológico!

● A Proest (Pró-reitoria Estudantil) disponibiliza aos
estudantes da Universidade o Cartão Odontológico para
atendimento clínico no Gabinete Odontológico da
Faculdade de Odontologia (Foufal - Campus A.C. Simões).

● Para ter acesso ao Cartão Odontológico o estudante deve
levar à Gerência de Assistência Estudantil da Proest uma
foto 3X4 e Comprovante de Matrícula certificado pelo
Departamento de Registro e Controle Acadêmico (DRCA).



7.4. Atendimento Médico!

● Os estudantes da UFAL podem solicitar agendamento de
especialidades médicas pelo Hospital Universitário (HU).

● Para solicitar o atendimento é necessário comparecer à
GAE (Gerência de Assistência Estudantil da Pró-reitoria
Estudantil) munido de Comprovante de Matrícula
autenticado pelo Departamento de Registro e Controle
Acadêmico (DRCA) e documento de identificação com foto
e identificar a especialidade para a qual deseja
atendimento.



7.5. Acolhimento Psicológico!

● A Proest (Pró-reitoria Estudantil) realiza acolhimento de
estudantes por psicólogos para orientação
ou encaminhamento para rede SUS. Para agendar
acolhimento psicológico o estudante precisa levar
Comprovante de Matrícula autenticado pelo
Departamento de Registro e Controle Acadêmico (DRCA) e
documento de identificação com foto para a Gerência de
Assistência Estudantil (GAE/Proest).



7.6. Ajuda de custo pra apresentação de 
Trabalhos!

● Os estudantes que vão apresentar trabalho em encontros e
congressos acadêmicos fora do Estado de Alagoas podem solicitar
ajuda de custo à Pró-reitoria Estudantil (Proest). Para solicitar o
auxílio, o estudante deve comparecer à secretaria da Proest, até
15 dias antes do início do evento, munido dos seguintes
documentos:

● Memorando assinado pelo/a coordenador/a do curso ou diretor/a
da Unidade Acadêmica solicitando a ajuda de custo para o
estudante;

● Carta de Aceite do trabalho pela organização do evento
● Resumo do trabalho que será apresentado.

● Após o evento o estudante deverá levar à Proest original e cópia
do certificado de apresentação do trabalho para que o pagamento
da ajuda de custo possa ser liberado.



Todos os caminhos levam para a 
UFAL... Bom, nem todos.

Então cuidado pra não pegar o busão 
errado.

Como
Chegar?
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8.1. Guia de Ônibus!

● Os ônibus são as principais forma de se chegar à UFAL.
Essas são as linhas de ônibus que chegam de certeza no
Campus.

● 049 – Eustáquio Gomes – Centro
● 607 – Eustáquio Gomes – Maceió Shopping
● 706 – Eustáquio Gomes – Ponta Verde
● 052 – Eustáquio Gomes – Santa Lúcia
● 230 – Forene – Trapiche
● 604 – UFAL – Cruz das Almas
● 711 – UFAL – Ponta Verde
● 903 – Benedito Bentes – UFAL (Via (Eustáquio Gomes)
● 906 – Pontal – UFAL / Trapiche – UFAL

Dica Flutuante:
Se você tiver carro, organize 

caronas. O meio ambiente 
agradece.

Dica Flutuante:
Se essa carona for para um 

veterano será melhor ainda.



8.1. Quais ônibus posso pegar?

● Fique atento/a

● A cor das placas (essas placas ficam dentro do ônibus,
apoiadas no vidro e não são as placas do veículo) indica o
sentido do ônibus. A placa VERMELHA (VOLTA) segue
para o terminal, já a placa AZUL (IDA) segue para os
bairros (Centro, Farol, Ponta Verde).

● As Linhas: 049, 052, 230, 607, e 706 com a placa AZUL,
indo para os bairros, só entram no campus a partir de
18hrs.

Dica Flutuante:
É sério, dê carona pra um 

veterano, por favor...



Centro Acadêmico de psicologia
Carolina Maria de Jesus 

E-Mail: carolinamariadejesus0@gmail.com
Instagram: @capsicmj

Facebook: Alguém ainda usa Facebook?



Thanks!
Dúvidas? Sugestões? Reclamações? Críticas?

E-Mail: carolinamariadejesus0@gmail.com
Instagram: @capsicmj
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