
Bem-vindo à UFABC 

A UFABC parabeniza a todos que participaram do processo seletivo 2008/2009 e, em 

especial, você candidato convocado. Abaixo você encontrará diversas informações 

importantes para o seu dia-a-dia na UFABC. 

Semana de Integração - 09 a 14 de fevereiro 

Durante a primeira semana de aula os ingressantes terão a oportunidade de conhecer a 

UFABC através de diversas atividades, muitas idealizadas e coordenadas pelos nossos 

alunos. Durante esta semana você terá contato com nosso Projeto 

Pedagógico diferenciado, e verá porque a UFABC oferece a oportunidade única ao aluno 

de fazer mais do que um curso, se assim o desejar. Não deixe de comparecer! Veja aqui a 

programação completa. 

Confirmação de Matrícula 

Nos dias 16 e 17 de fevereiro, todos os alunos ingressantes deverão confirmar sua 

matrícula. A não confirmação da matrícula implica na perda da vaga. Fique atento! 

 

Matrícula Simultânea em outras Instituições Públicas 

Parabéns a você que também foi aprovado em outra Instituição Pública de Ensino Superior 

(IPES), Federal, Estadual ou Municipal! Agora está na hora de você mostrar que é um 

verdadeiro cidadão. Ao ocupar duas vagas no Ensino Público, você está impossibilitando 

outro candidato de ter acesso ao sistema. Faça sua opção! Caso você tenha feito sua 

matrícula em mais de uma IPES, lembre-se sempre de cancelar sua matrícula em uma 

delas. Você corre o risco de perder as duas vagas caso a duplicidade seja 

constatada! 

 

Disciplinas oferecidas no Primeiro Trimestre 

Todo ingressante está automaticamente matriculado nas disciplinas: 

I. Estrutura da Matéria; 

II. Origens da Vida e Diversidade dos Seres Vivos; 

III. Bases Matemáticas; 

IV. Bases Experimentais das Ciências Naturais; 

V. Bases Computacionais.  

Confira aqui o quadro geral de oferecimento das disciplinas. A alocação das turmas será 

divulgada brevemente. Fique atento! 

http://www.ufabc.edu.br/images/stories/graduacao/texto%20_semana_integraao_ingressantes.pdf
http://www.ufabc.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&id=21&Itemid=78
http://www.ufabc.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&id=21&Itemid=78
http://www.ufabc.edu.br/images/stories/graduacao/horarioingressantesfev2009_15dez08.pdf


Serviço Interno de Transporte 

A UFABC oferece um serviço de ônibus circular gratuito entre as estações da CPTM 

(Santo André e Prefeito Saladino) e seus Campi Santa Adélia e Catequese. Seja 

consciente, use transporte coletivo sempre que possível! Fique atento aos itinerários e 

horários! 

Calendário Acadêmico 2009 

O  Calendário Acadêmico 2009 indica as datas mais importantes de nosso calendário. Não 

perca os prazos! 

Programas de Apoio ao Estudante 

A UFABC oferece programas de incentivo e suporte que incluem bolsas financeiras 

destinadas a alunos de baixa renda, a integrantes de projetos de iniciação à pesquisa e 

àqueles selecionados para atividades de monitoria. A permanência nos projetos de auxílio 

é condicionada ao rendimento acadêmico e à avaliação continuada. São oferecidas as 

seguintes modalidades de auxílio 

I. Bolsa auxílio; 

II. Bolsa moradia; 

III. Monitoria Acadêmica; 

IV. Convênios para estágios. 

Programa PEAT 

A inserção dos alunos da UFABC no PEAT (Projeto de Ensino-Aprendizagem Tutorial) 

busca desenvolver a atitude empreendedora na formação pessoal, acadêmica e 

profissional do estudante em um método de acompanhamento, realizado por um docente 

(Tutor). Conheça mais sobre esse programa ... 

Programa Pesquisando Desde o Primeiro Dia - PDPD  

O PDPD é um projeto inovador de contato dos alunos ingressantes com projetos de 

pesquisa desenvolvidos pela Instituição desde seu primeiro dia de aula. Mais informações 

na Pró-Reitoria de Pesquisa. 

 

Biblioteca 

A Biblioteca da UFABC contribui com a formação multidisciplinar que caracteriza o projeto 

acadêmico da Universidade. Visite nossa biblioteca! 

http://www.ufabc.edu.br/images/stories/pdfs/administracao/campus/0902b_serv_transp_hor.pdf
http://www.ufabc.edu.br/images/stories/pdfs/administracao/campus/0902b_serv_transp_hor.pdf
http://www.ufabc.edu.br/images/stories/pdfs/graduacao/09calendario_v2.pdf
http://www.ufabc.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&id=28&Itemid=103
http://www.ufabc.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&id=28&Itemid=103
http://www.ufabc.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&id=646&Itemid=228
http://www.ufabc.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=6
http://www.ufabc.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&id=537&Itemid=149

