
Preparamos este material para guiá-lo (a) na sua

jornada acadêmica, com as principais respostas

para as suas dúvidas.

Esperamos que você tenha uma experiência

universitária transformadora!



A graduação da UPF desenvolvida a partir da metodologia 

híbrida é caracterizada por oferecer cursos flexíveis, que 

preservam a interação entre professor e estudante. Por 

oportunizar atividades presenciais e on-line, além de 

experiências universitárias com os colegas e com a 

comunidade, esses cursos fortalecem o vínculo entre os 

envolvidos e também com a Instituição.

A graduação híbrida UPF contempla cursos de graduação 

criados na modalidade a distância (EaD), seguindo a 

regulamentação para EaD do Ministério da Educação. 

Importante lembrar que, em 2019, a UPF obteve conceito 5 - a 

nota máxima! - no recredenciamento para oferta de cursos 

EaD. Além da sede - Campus I, em Passo Fundo, a estrutura 

multicampi também é polo de oferta: Casca, Carazinho, Lagoa 

Vermelha, Sarandi e Soledade.

Os cursos híbridos da UPF se diferenciam dos cursos EaD 

tradicionais, pois garantem a interação constante entre 

professores e estudantes e a convivência com os colegas.

Os currículos híbridos propiciam a imersão na comunidade, 

além da experiência da extensão e da pesquisa, articuladas 

ao ensino.  

Os currículos dos cursos híbridos estão estruturados em 

módulos, de maneira que cada bimestre equivale a um 

módulo. Assim, são dois módulos por semestre e quatro ao 

ano. Cada módulo, identificado por um tema gerador, é 

composto por disciplinas que ocorrem dentro do período do 

bimestre.

A matriz curricular de cada curso híbrido prevê três 

modalidades de aulas:

aulas presenciais: na UPF, com interação direta entre 

professor e estudante;

aulas síncronas remotas: por meio da plataforma Google 

Meet, em tempo real, com interação direta entre professor 

e estudante;

atividades assíncronas: a serem realizadas no tempo do 

estudante, com apoio do tutor, via ambiente virtual de 

aprendizagem Moodle.



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:   

Agende seu atendimento presencial pelo e-mail

informações@upf.br

Saiba mais sobre a CAA:

O aluno UPF conta com espaços para realizar suas atividades

curriculares e extracurriculares, além de fazer impressões. 

O Laboratório Central de Informática (LCI) funciona no Prédio

B5 na UPF.

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:

(54) 3316-7000  informacoes@upf.br

das 08h às 21h de segunda a sexta-feira

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 Mundi
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 seu 

processo de aprendizagem. O Setor de Atenção aos Estudantes 

(SAEs) é um espaço que se constituiu coletivamente e é de todos 

e todas que escolheram a UPF.

 

No SAEs, você vai encontrar um time de profissionais de diferentes 

áreas do conhecimento, dispostos a contribuir na sua experiência

universitária. 

Primamos pelo seu protagonismo no ensino, na pesquisa 

e na extensão, e vamos fazer nossa parte para que você se sinta 

pertencente ao universo UPF. 

  

O nosso compromisso é considerar o seu modo de ser 

e sua história, e, com isto:

• Estabelecer um canal de comunicação acessível e dinâmico;

• Perceber você por inteiro e realizar uma escuta atenta e interessada;

• Fortalecer vínculos, essenciais nas relações de aprender e ensinar;

• Agir com coerência, clareza e celeridade.

 

Você será sempre bem-vindo(a)!

Setor de Atenção aos Estudantes

Confira os programas e
ações que o SAEs realiza:

https://www.upf.br/saes


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:

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.

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


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 D2, ao lado do prédio dos cursos de

Artes e Comunicação do Instituto de Humanidades, Ciências,

Educação e Criatividade (IHCEC).

http://dceupf.com.br




Fale com a gente para saber mais:

A UPF Mundi - Escola de Idiomas oferece cursos de línguas 

estrangeiras como: alemão, espanhol, francês, inglês, italiano, 

japonês e libras. As aulas podem ser on-line ou presenciais, em 

horários flexíveis. Você pode montar a sua própria turma e 

estudar com quem mais gosta.

Estudantes da UPF contam com desconto de 20% em todos os 

cursos. A UPF Mundi está localizada no prédio B3, no Centro de 

Educação em Tecnologia (CET).

https://wa.me/message/26YZ5KSPXD7RA1


A internacionalização é uma das linhas estratégicas da UPF 

e se fortalece com a oferta de programas de mobilidade 

acadêmica (intercâmbios) presenciais e virtuais.

Além disso, a Universidade oferece exames de proficiência para 

a mobilidade acadêmica e tradução para língua inglesa de 

documentos acadêmicos, como históricos escolares e diplomas.

Com uma nova visão, juntamente com a Escola de Idiomas, 

a Instituição atua como uma ferramenta para preparar acadêmicos 

que buscam experiências, vivências e uma formação internacional.

 

Visite a Assessoria Internacional no Centro de Convivência da UPF Campus I.

Saiba mais sobre intercâmbios

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.

Além de contarmos com o Espaço Sense, destinado para

exposição de produções acadêmicas como trabalhos,

projetos, pesquisas e materiais artísticos.

O CC fica localizado no Campus I da UPF.

Para saber mais:

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


Escola de Ciências Agrárias, Inovação e Negócios (ESAN)

Escola de Ciências Jurídicas (ECJ)

Escola de Medicina (FAMED)

Instituto de Humanidades, Ciências, Educação e Criatividade (IHCEC)

Instituto da Saúde (IS)

Instituto de Tecnologia (ITEC)



A Escola de Ciências Agrárias, Inovação e Negócios proporciona 
experiências no seu aprendizado em cursos nas áreas de ciências 
agrárias, de engenharia de alimentos e de negócios, promovendo 
uma postura empreendedora e inovadora, comprometida com o 
desenvolvimento sustentável. Conta com pesquisadores 
reconhecidos e trabalha com alta tecnologia na construção de 
ideias e soluções inovadoras, integrando as diferentes áreas, 
disciplinas e metodologias no ensino, na pesquisa e na extensão.

Administração(B)

Agronegócio (B) - Híbrido

Agronomia (B)

Ciências Contábeis (B)

Ciências Econômicas (B)

Comércio Exterior (CST)

Engenharia de Alimentos (B)

Medicina Veterinária (B)

 (54) 3316-8151

 Secretaria Central: prédio H1

 upf.br/esan

www.upf.br/esan


A qualidade acadêmica, o estímulo à pesquisa e à inovação na 
prática jurídica, bem como o envolvimento com a comunidade 
por meio da extensão são marcas do ensino jurídico na UPF há 
mais de 65 anos, sendo um dos cursos pioneiros no interior do 
Rio Grande do Sul.  O compromisso com o ensino decorre de 
um corpo docente diversificado, formado por professores com 
destacada atuação na vida forense, através do exercício da 
atividade profissional liberal, bem como na área pública, na
Magistratura, na Segurança Pública, no Ministério Público, na 
Procuradoria-Geral do Estado, dentre outros. Aliados ao ensino, 
a pesquisa e a extensão também fazem parte do currículo do 
curso de Direito.

Graduação em Direito

em Passo Fundo, manhã e noite, e nos campi:
Casca, Carazinho, Lagoa Vermelha,
Sarandi e Soledade.

 (54) 3316-8175

 direito@upf.br e ecj@upf.br

 Secretaria: prédio U1

 upf.br/ecj

www.upf.br/ecj


Com um histórico de mais de cinco décadas, a Escola de 
Medicina é reconhecida como um centro moderno e atuante de 
formação médica. Atenta às inovações metodológicas e 
tecnológicas, busca a excelência acadêmica por meio de um 
projeto pedagógico atualizado e baseado em competências. 
Orientado à formação generalista, articula pesquisa e extensão 
na perspectiva interdisciplinar e multidisciplinar, dinamizado 
por um corpo docente experiente. A humanização e 
qualificação do atendimento médico, em diferentes espaços, é 
um princípio educativo enfatizado nas práticas de ensino e de 
aprendizagem, de modo a propiciar ao egresso uma visão 
ampliada do sistema de saúde e da comunidade na qual atua, 
com suas características e necessidades.

Medicina (B)

 (54) 3316-8553

 medicina@upf.br

 Secretaria: Campus II

 upf.br/famed

www.upf.br/famed


O Instituto de Humanidades, Ciências, Educação e Criatividade é 
marcado pela diversidade da formação humanística, científica, 
cultural e artística, que amplia as oportunidades de 
desenvolvimento pessoal e profissional e de plena inserção na 
vida social, por meio das artes, da comunicação e da 
linguagem. Dentre os pilares de constituição da nova Unidade 
está o compromisso com a qualidade da formação docente 
inicial e continuada, que se revela especialmente, na força da 
graduação e da pós-graduação stricto sensu, na pesquisa, na 
extensão e na articulação com a comunidade. A Unidade 
também converge em torno da criatividade, considerando o
cenário midiatizado da sociedade contemporânea e a 
necessidade dos novos letramentos e diálogos interdisciplinares.

Artes Visuais (B e L)

Design de Moda (CST)

Design Gráfico (CST)

Filosofia (B e L)

Física (L)

História (L)

Jornalismo (B)

Letras Português/Espanhol (L)

Letras Português/Inglês (L)

Matemática (L)

Música (B e L)   

Pedagogia (L) - Presencial e Híbrido

Publicidade e Propaganda (B)

Química (B e L)

 (54) 3316-8290

 Secretaria Central: prédio D3

 upf.br/ihcec

www.upf.br/ihcec


O Instituto da Saúde promove a formação integral e 
interdisciplinar de profissionais capazes de atuar na prevenção, 
na promoção e no cuidado em saúde, comprometidos com o 
atendimento humanizado. Fortemente inseridos na comunidade, 
os cursos do Instituto entendem que  as relações entre as 
profissões são sustentáculo para a promoção da qualidade de 
vida. O Instituto da Saúde é uma unidade inovadora, aberta, 
voltada para a ciência, com ensino de qualidade que insere
os acadêmicos na pesquisa, na extensão e nos territórios de 
prática desde o início da graduação.

Ciências Biológicas (B e L)

Educação Física (B e L)

Enfermagem (B)

Estética e Cosmética (CST)

Farmácia (B)

Fisioterapia (B)

Fonoaudiologia (B)

Nutrição (B)

Odontologia (B)

Psicologia (B)

Serviço Social (B) – híbrido

 (54) 3316-8310

 Secretaria Central: prédio I5

 upf.br/is

www.upf.br/is


O Instituto de Tecnologia agrega as áreas de arquitetura, 
computação e engenharias. Estas áreas se caracterizam e se 
unem pelo tema da tecnologia como força propulsora das suas 
ações na pesquisa, na extensão, na inovação, no 
empreendedorismo, nas graduações e pós-graduações lato e  
stricto sensu. O instituto estabelece conexões e articulações com 
a sociedade, através de parcerias com empresas, instituições e
organizações públicas e privadas. Educa e prepara profissionais 
capacitados para enfrentar problemas e demandas do presente 
olhando para o futuro. Para tanto, busca, na integração do 
conhecimento de suas áreas afins, as conexões interdisciplinares 
e multiprofissionais, que possibilitam o olhar ampliado ao 
contexto, ao conhecimento e às possibilidades de intervenção na 
comunidade, de modo a qualificar a vida social e o mundo do 
trabalho, aplicando ciência e tecnologia na solução de problemas.

Análise em Desenvolvimento de Sistemas (CST)

Arquitetura e Urbanismo (B)

Ciência da Computação (B)        

Engenharia Ambiental e Sanitária (B)

Engenharia Civil (B)

Engenharia de Computação (B)

Engenharia de Produção (B)

Engenharia Elétrica (B)      

Engenharia Mecânica (B)

Engenharia Química (B)

 (54) 3316-8241

 Secretaria Central: prédio G1

 upf.br/itec

www.upf.br/itec


A Resolução do Conselho Universitário 26/2019 regulamentou a Solenidade 

Pública Institucional de Colação de Grau na Universidade de Passo Fundo, 

que passa a vigorar a todos os estudantes da graduação cujo ingresso se 

deu desde o primeiro semestre de 2020. 

Trata-se de cerimônia formal, solene, garantida pela Instituição, sem custo 

adicional ao acadêmico, na qual todo o formando tem o direito de 

participar. É realizada de acordo com o calendário oficial de formaturas, 

gerenciado pela Reitoria da UPF, a partir da previsão de concluintes de cada 

Unidade Acadêmica, semestralmente.  Todas as informações sobre as 

características desta solenidade e sua operacionalização podem ser 

acessadas no Manual Institucional de Formaturas. A adesão a outro formato 

de cerimônia, por opção dos concluintes, é possível, observando-se, 

contudo, as condições requeridas e a tramitação da solicitação prevista no 

mesmo manual. 

Em caráter de excepcionalidade, aos formandos impossibilitados de 

participar da Solenidade Pública Institucional, oferece-se a Colação de Grau 

em Gabinete. Este ato é realizado na Unidade Acadêmica de vínculo, sob 

responsabilidade da Direção, a partir da solicitação do formando. Nesta 

modalidade, dispensa-se o uso de vestes talares ou a outorga de quaisquer 

homenagens.



Que este guia possa te ajudar em sua vida acadêmica.

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

https://www.upf.br/estudante



