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UPF

Preparamos este material para guiá-lo em sua

jornada acadêmica, com as principais respostas

para as suas dúvidas.

Esperamos que a sua experiência universitária

seja transformadora!

a um novo



Para iniciar a sua vida acadêmica, é bem importante conhecer

todas as ferramentas que vão fazer parte do seu dia a dia.

Produzimos um vídeo para que você possa entender como

funciona o nosso Ambiente Online: 

Intranet

E-mail

G-suite

Aplicativo Sou UPF

Nossa Rede Wifi Sou UPF

Assista ao vídeo:

Desenvolvido para facilitar a comunicação entre acadêmicos e

a Universidade de Passo Fundo, o aplicativo Sou UPF permite

que os usuários acessem o material de apoio, plano de ensino, 

sistemas de rematrícula, calendário acadêmico, mensagens

enviadas pelo professor, horários de aula do aluno e horário do

ônibus interno. Além disso, é possível realizar a integração com

o sistema da biblioteca para renovação de livros e contar com

o lembrete para devolução de materiais. 

Agora que você já conhece o aplicativo Sou UPF
e sabe como ele facilita a sua vida acadêmica, 
vamos fazer download do app? 

https://www.upf.br/online/tutoriais
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ionicframework.upf
https://apps.apple.com/us/app/sou-upf/id1177643217?l=pt&ls=1


Com a CAA UPF você terá orientações sobre a sua vida universitária

e respostas para as principais dúvidas, além da possibilidade

de realizar solicitações acadêmicas, administrativas e financeiras.

Você pode entrar em contato com a Central de 
Atendimento ao Aluno por:   

(54) 3316-7000

 informacoes@upf.br das 08h às 18h

de segunda a sexta-feira

Saiba mais sobre a CAA:

O aluno UPF conta com espaço para realizar suas atividades

curriculares e extracurriculares, além de fazer impressões. 

O Laboratório Central de Informática (LCI) funciona junto ao

Instituto de Ciências Exatas e Geociências (ICEG), Prédio B5,

na UPF, sendo administrado pela Divisão de Tecnologia 

da Informação (DTI). Neste período de pandemia estão sendo 

disponibilizados kits de higienização em todas as salas de aula, 

as quais estão sendo utilizadas com 50% de capacidade.

Os acadêmicos UPF contam também com quiosques para

impressão, utilizando um QR Code, substituindo a digitação

de usuário e senha para concluir o processo.

Quer ver onde estão os quiosques de impressão e como utilizar?

7h45min às 11h45min 13h às 17h30min 18h30 às 22h20min

de segunda a sexta-feira

Saiba mais sobre os Quiosques:

https://www.upf.br/estudante/estudante/central-de-atendimento-ao-aluno
https://www.upf.br/estudante/estudante/servicos-on-line/impressao


Estudantes da UPF têm acesso livre à Rede de Bibliotecas.

São mais de 450 mil exemplares físicos de livros e periódicos.

E em tempos digitais, a Universidade também está preparada, 

são três bibliotecas virtuais, com mais de 200 mil títulos.

Além disso, a UPF tem parceria com o Portal de Periódicos Capes, 

com conteúdo científico internacional, que viabiliza acesso ao

que há de mais atual no campo da pesquisa.

Acesse o site da Rede de Bibliotecas e
saiba mais sobre os nossos acervos:

Sarandi
Soledade
Lagoa Vermelha
Casca
Carazinho

Biblioteca Central
UPF Idiomas
Centro de Documentação do Livro Didático
Biblioteca Biomédica
Estrutura multicampi:

(Campus I) 

(Campus II) 

(Campus I) 

(Campus I) 

https://www.upf.br/biblioteca


Você também vai poder contar com um setor que valoriza o seu

processo de aprendizagem. O Saes procura construir uma rede

de relacionamentos por intermédio de projetos que possibilitam

ao acadêmico encontrar caminhos para superar as dificuldades

de aprender. É um espaço de mediação, acolhimento e escuta,

com o propósito de tornar acessíveis os recursos e os espaços 

da UPF para você aluno.

Escutar é o nosso sentido.

Setor de Atenção ao Estudante

Confira os programas e
ações que o Saes realiza:

A UPF possui diversas facilidades para incentivar o ingresso e a

permanência em nossa Universidade. São opções de bolsas de

estudo e financiamento.

Confira os programas de
apoio e incentivo financeiro:

https://www.upf.br/saes
https://www.upf.br/estudante/estudante/informacoes-financeiras/bolsas


Acesse o site do Propet e
saiba como funciona:

Você pensa em encontrar uma oportunidade de estágio ou vaga

efetiva de emprego para aplicar os conhecimentos que vai aprender?

O Projeto Parceria, Educação e Trabalho (Propet) da UPF funciona

como um agente integrador entre os estudantes que procuram

essas vagas e as empresas que as oferecem.

Desde o primeiro semestre, você tem a oportunidade de estar

próximo do mercado de trabalho!

Saiba mais sobre o DCE UPF

A UPF preza pelo seu bem-estar, assim como o DCE, que representa

cada aluno institucionalmente. Você pode solicitar sua carteirinha

estudantil e usufruir de diversos benefícios, como descontos em

passagens, cinema e outros locais. 

O DCE da UPF fica no prédio D4, situado ao lado do prédio da

Faculdade de Artes e Comunicação.

http://novopropet.upf.br
http://dceupf.com.br/




Saiba mais sobre a UPF Idiomas

Aluno UPF tem bolsa de 50% de desconto na UPF Idiomas. 

São cursos como Alemão, Espanhol, Francês, Italiano,

Inglês e Japonês.

Seu objetivo
fala a nossa

língua

https://www.upf.br/upfidiomas


Saiba mais sobre intercâmbios

A UPF mantém convênio com 75 instituições estrangeiras

em 20 países.

Você pode fazer um intercâmbio acadêmico e viver outras

experiências universitárias transformadoras.

ASSESSORIA
INTERNACIONAL

https://www.upf.br/intercambios


Saiba mais sobre a Escola de Extensão

Faça cursos rápidos, de atualização, que agregam na

formação de excelentes profissionais. 

CURSE novas
possibilidades

https://www.upf.br/escoladeextensao/


Você pode usufruir desse espaço para alimentação, serviços

bancários e também conhecer a Assessoria Internacional, setor

responsável pela expansão, consolidação e promoção da

internacionalização na Universidade.

O CC fica localizado no Campus I da UPF.

Para saber mais:

https://www.upf.br/fupf/centro-de-convivencia


Que este guia possa te ajudar em sua vida acadêmica.

e continue a sua imersão na UPF.Para mais informações,

SENSE
UPF

www.upf.br/estudante
https://www.upf.br/sense



