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Apresentação do Guia

As informações reunidas neste Guia tem como objetivo facilitar a 

vida do(a) estudante e descomplicar sua vivência na universidade. 

Com a leitura desse material, o(a) aluno(a) poderá conhecer de 

forma aprofundada informações importantes sobre seu curso e 

a organização da UFU. É essencial aproveitar o tempo da vida 

universitária para ampliar suas amizades, seu conhecimento 

científico, sua visão cultural e contribuir para a construção de uma 

sociedade mais justa, solidária, ética e pautada nos princípios da 

inclusão e no respeito à diversidade. 

Um abraço e boa leitura,

Prof(a). Dr(a) Kárem Cristina de Sousa  Ribeiro 

Pró-Reitora de Graduação
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Conheça a UFU 

Fundada em 1969 como uma instituição municipal e federalizada 

em 1978, a Universidade Federal de Uberlândia tem o compromisso 

com a sociedade de desenvolver o ensino, a pesquisa e a extensão 

de forma integrada, produzindo e propagando as ciências, as 

tecnologias, as inovações, as artes e as culturas, formando 

profissionais qualificados que promovem a melhoria da qualidade de 

vida, a difusão de valores éticos e democráticos, a inclusão social e o 

desenvolvimento da humanidade. 

Atualmente, a UFU engloba uma comunidade acadêmica composta 

por mais de 30 mil pessoas, com 7 campi, 3 fazendas experimentais, 

uma unidade de conservação registrada no Ibama, hospitais 

universitários, entre outras unidades acadêmicas.

Conheça mais sobre a UFU aqui

https://www.youtube.com/watch?v=IgVUSu_NCPE
https://www.youtube.com/watch?v=IgVUSu_NCPE
https://www.youtube.com/watch?v=IgVUSu_NCPE
https://www.youtube.com/watch?v=IgVUSu_NCPE
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Lista de Cursos 

oferecidos pela UFU 

// Uberlândia 

Campus Educação Física

Educação Física Bacharelado 

Educação Física Licenciatura 

Fisioterapia 

// Campus Glória 

Agronomia 

Engenharia Ambiental e Sanitária

Medicina Veterinária

Zootecnia

// Campus Santa Mônica 

Administração

Arquitetura e Urbanismo 

Artes Visuais

Ciência da Computação

Ciências Contábeis

Ciências Econômicas 

Ciências Sociais

Dança

Design

Direito

Engenharia Aeronáutica

Engenharia Biomédica

Engenharia Civil

Engenharia de Computação

Engenharia de Controle e Automação

Engenharia Elétrica

Engenharia Eletrônica e de Telecomunicações

Engenharia Mecânica

Engenharia Mecatrônica

Documento 

Interativo

http://www.faefi.ufu.br/graduacao/educacao-fisica-%28bacharelado%29
http://www.faefi.ufu.br/graduacao/educacao-fisica-%28licenciatura%29
http://www.faefi.ufu.br/graduacao/fisioterapia
http://www.iciag.ufu.br/graduacao/agronomia-uberlandia
http://www.iciag.ufu.br/graduacao/engenharia-ambiental-e-sanitaria-uberlandia
http://www.famev.ufu.br/graduacao/medicina-veterinaria
http://www.famev.ufu.br/graduacao/zootecnia
http://www.fagen.ufu.br/administracao
http://www.faued.ufu.br/graduacao/arquitetura-e-urbanismo
http://www.iarte.ufu.br/artes-visuais
http://www.portal.facom.ufu.br/graduacao/ciencia-da-computacao
http://www.facic.ufu.br
http://www.ieri.ufu.br/graduacao/ciencias-economicas
http://www.incis.ufu.br
http://www.iarte.ufu.br/danca
http://www.faued.ufu.br/graduacao/design
http://www.fadir.ufu.br/graduacao/direito
http://www.femec.ufu.br/graduacao/engenharia-aeronautica
http://www.feelt.ufu.br/graduacao/engenharia-biomedica
http://www.feciv.ufu.br
http://www.feelt.ufu.br/graduacao/engenharia-de-computacao
http://www.feelt.ufu.br/graduacao/engenharia-de-controle-e-automacao
http://www.feelt.ufu.br/graduacao/engenharia-eletrica
http://www.feelt.ufu.br/graduacao/engenharia-eletronica-e-de-telecomunicacoes-santa-monica
http://www.femec.ufu.br/graduacao/engenharia-mecanica
http://www.femec.ufu.br/graduacao/engenharia-mecatronica
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Engenharia Química

Estatística

Filosofia

Física de Materiais 

Física Licenciatura

Física Médica

Geografia

Gestão da Informação

História

Jornalismo

Letras: Espanhol e Literaturas de Língua Espanhola

Letras: Francês e Literaturas de Língua Francesa

Letras: Inglês e Literaturas de Língua Inglesa

Letras: Português e Literaturas de Língua Portuguesa

Letras: Língua Portuguesa com Domínio de Libras

Matemática

Música

Pedagogia

Química Industrial

Química Licenciatura

Relações Internacionais

Saúde Coletiva

Sistemas de Informação

Teatro

Tradução

// Campus Umuarama 

Biomedicina

Biotecnologia

Ciências Biológicas Bacharelado

Ciências Biológicas Licenciatura

Enfermagem

Medicina

Nutrição

Odontologia

Psicologia

http://www.feq.ufu.br/graduacao/engenharia-quimica
http://www.famat.ufu.br/graduacao/estatistica
http://www.ifilo.ufu.br/graduacao/filosofia
http://www.infis.ufu.br/graduacao/fisica-de-materiais
http://www.infis.ufu.br/graduacao/fisica-licenciatura
http://www.infis.ufu.br/graduacao/fisica-medica
http://www.ig.ufu.br/graduacao/geografia
http://www.fagen.ufu.br/GI
http://www.inhis.ufu.br/
http://www.faced.ufu.br/graduacao/jornalismo
http://www.portal.ileel.ufu.br/graduacao/letras-espanhol
http://www.portal.ileel.ufu.br/graduacao/letras-frances
http://www.portal.ileel.ufu.br/graduacao/letras-ingles
http://www.portal.ileel.ufu.br/graduacao/letras-portugues 
http://www.portal.ileel.ufu.br/graduacao/letras-libras
http://www.famat.ufu.br/graduacao/matematica
http://www.iarte.ufu.br/musica
http://www.faced.ufu.br/graduacao/pedagogia-presencial
http://www.iq.ufu.br/graduacao/quimica-industrial
http://www.iq.ufu.br/graduacao/quimica-licenciatura
http://www.ieri.ufu.br/graduacao/relacoes-internacionais
http://www.ig.ufu.br/graduacao/saude-coletiva
http://www.portal.facom.ufu.br/graduacao/sistemas-de-informacao-campus-santa-monica
http://www.iarte.ufu.br/teatro
http://www.ileel.ufu.br/traducao
http://www.icbim.ufu.br
http://www.ibtec.ufu.br/graduacao/biotecnologia-campus-umuarama
http://www.inbio.ufu.br/
http://www.inbio.ufu.br
http://www.famed.ufu.br/graduacao/enfermagem
http://www.famed.ufu.br/graduacao/medicina
http://www.famed.ufu.br/graduacao/nutricao 
http://www.fo.ufu.br/graduacao/odontologia
http://www.ip.ufu.br/graduacao/psicologia
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// Ituiutaba 

Campus Pontal

Administração

Ciências Biológicas Bacharelado

Ciências Biológicas Licenciatura

Ciências Contábeis

Engenharia de Produção

Física Licenciatura

Geografia

História

Matemática Bacharelado

Matemática Licenciatura

Pedagogia

Química Bacharelado

Química Licenciatura

Serviço Social 

// Monte Carmelo 

Campus  Monte Carmelo 

Agronomia

Engenharia de Agrimensura e Cartográfica

Engenharia Florestal

Geologia

Sistemas de Informação

// Patos de Minas 

Campus Patos de Minas

Biotecnologia

Engenharia de Alimentos

Engenharia Eletrônica e de Telecomunicação

Catálogo de Cursos   

http://www.faces.ufu.br/graduacao/administracao
http://www.icenp.ufu.br/graduacao/ciencias-biologicas
http://www.icenp.ufu.br/graduacao/ciencias-biologicas
http://www.faces.ufu.br/graduacao/ciencias-contabeis
http://www.faces.ufu.br/graduacao/engenharia-de-producao
http://www.icenp.ufu.br/graduacao/fisica
http://www.ich.ufu.br/graduacao/geografia
http://www.ich.ufu.br/graduacao/historia
http://www.icenp.ufu.br/graduacao/matematica
http://www.icenp.ufu.br/graduacao/matematica
http://www.ich.ufu.br/graduacao/pedagogia
http://www.icenp.ufu.br/graduacao/quimica
http://www.icenp.ufu.br/graduacao/quimica
http://www.faces.ufu.br/graduacao/servico-social
http://www.iciag.ufu.br/graduacao/agronomia-monte-carmelo
http://www.ig.ufu.br/graduacao/engenharia-de-agrimensura-e-cartografica
http://www.iciag.ufu.br/engenharia-florestal
http://www.ig.ufu.br/graduacao/geologia
http://www.portal.facom.ufu.br/graduacao/sistemas-de-informacao-campus-monte-carmelo
http://www.ibtec.ufu.br/graduacao/biotecnologia-campus-patos-de-minas
http://www.feq.ufu.br/graduacao/engenharia-de-alimentos
http://www.feelt.ufu.br/graduacao/engenharia-eletronica-e-de-telecomunicacoes-patos-de-minas
http://www.prograd.ufu.br/central-de-conteudos/documentos/2016/12/catalogo-de-cursos
http://www.prograd.ufu.br/central-de-conteudos/documentos/2016/12/catalogo-de-cursos
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Vida Acadêmica na 

Graduação 

PROGRAD 

A Pró-Reitoria de Graduação é responsável pelas atividades 

acadêmicas de ensino na graduação,  na educação básica e 

profissional. É responsabilidade da Prograd as diversas modalidades 

de ingresso na universidade, a criação e acompanhamento dos 

projetos desenvolvidos nos cursos, assim como as matrículas e o 

controle do registro acadêmico.  A estrutura da Prograd é composta 

pelo pró-reitor, pela Diretoria de Administração e Controle Acadêmico 

(DIRAC), Diretoria de Ensino (DIREN) e pela Diretoria de Processos 

Seletivos (DIRPS).

Para mais informações, clique aqui. 

Diretoria de Administração e Controle 

Acadêmico - DIRAC

A DIRAC é o órgão que registra, organiza e controla as atividades 

acadêmicas. Sendo responsável pelas matrículas, pelo rendimento 

e frequência dos(as) alunos(as), além das expedições de histórico 

escolar, atestados, certidões, diplomas e declarações. 

Mais sobre a DIRAC  aqui. Contato: (34) 3291-4119 / e-mail:  dirac@ufu.br 

Matrícula: Deve ser feita a cada semestre pelo(a) próprio(a) aluno(a), 

levando em conta as datas disponíveis no Calendário Acadêmico. O 

número de matrícula é único para cada estudante e é por ele que se 

solicita o histórico escolar e outros documentos. É permitido também 

que o(a) aluno(a) se matricule em até duas disciplinas de outros 

cursos em cada semestre.  

Mais informações sobre matrícula aqui.

http://www.prograd.ufu.br/
http://www.prograd.ufu.br/servicos/dirac
http://www.prograd.ufu.br/servicos/dirac
mailto:dirac@ufu.br
http://www.prograd.ufu.br/matricula
http://www.prograd.ufu.br/matricula
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Dispensa de Componentes Curriculares:  As disciplinas cursadas 

em outra Instituição de Ensino Superior podem ser aproveitadas no 

momento de ingresso na UFU. Para isso, basta o(a) aluno(a) apresentar 

o histórico escolar original e os componentes curriculares da 

solicitação. 

Para mais informações, acesse  aqui.

Perda de Vaga:  O(a) aluno(a) pode perder sua vaga na UFU quando: 

• Abandono de curso:  o(a) aluno(a) atinge o limite  permitido de 

trancamentos gerais e não se matricula no semestre seguinte. 

• Desistência:  o(a) estudante solicita formalmente a sua desistência 

no curso ou não frequenta, no mínimo, 75% da carga horária das 

disciplinas nos primeiros dez dias letivos no semestre ou no ano 

de seu ingresso.

• Desligamento: o(a) aluno(a) incorre em atos disciplinares 

nos casos previstos no Estatuto e no Regimento Geral da 

Universidade.

• Jubilamento:  o(a) estudante não conclui o curso no período 

previsto ou tem rendimento insuficiente. 

Diretoria de Ensino - DIREN

É responsável pelos programas e planos de ação institucionais 

relacionados às áreas da graduação e da educação básica e 

profissional. Seu objetivo central é aprimorar a qualidade de ensino 

ministrado na UFU. 

Saiba mais sobre a DIREN aqui.

Contato: (34) 3291-8929 / e-mail: secdiren@prograd.ufu.br 

http://www.prograd.ufu.br/perguntas-frequentes/dispensa-de-disciplinas
http://www.prograd.ufu.br/unidades-organizacionais/diretoria-de-ensino-diren
mailto:secdiren@prograd.ufu.br
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Estágio:  É uma atividade acadêmica podendo ser obrigatória ou não, 

que tem como objetivo complementar a formação do(a) aluno(a). 

Para estar apto a realizar o estágio, o(a) estudante deve ter cursado, 

no mínimo, o 1° e o 2° períodos ou o primeiro ano do curso, além de 

atender as normas exigidas e apresentar os documentos necessários.  

Contato: (34) 3291-8984 / e-mail: estagio@prograd.ufu.br 

Monitoria:   É um programa acadêmico oferecido ao(a) aluno(a) de 

graduação, a fim de que ele(a) auxilie nas atividades didáticas de 

uma disciplina. O(a) aluno(a) é supervisionado pelo(a) professor(a) que 

ministra a disciplina e precisa dedicar uma carga horária de 12 horas 

semanais para esta atividade.  

Contato: (34) 3291-8983 / e-mail: bolsas@prograd.ufu.br 

Programa de Bolsas 

A Universidade Federal de Uberlândia também oferece bolsas 

durante o período de graduação, visando diversificar as atividades 

ofertadas aos(às) estudantes. Alguns exemplos dessas bolsas. :  

Programa de Bolsas de Graduação (PBG): É destinado ao 

desenvolvimento de atividades extracurriculares, a fim de contribuir 

de forma integral para a formação do(a) aluno(a). 

Contato: (34) 3291-8983 / e-mail: bolsas@prograd.ufu.br 

Programa de Educação Tutorial (PET): É voltado para alunos(as) 

de graduação, sob a orientação de um(a) professor(a) tutor(a). Seu 

objetivo é apoiar atividades acadêmicas nas áreas do ensino, da 

pesquisa e da extensão. Cada grupo PET é composto por até 12 

alunos(as) e um(a) docente. Os(as) estudantes podem permanecer no 

grupo até se formarem e podem receber bolsa-auxílio durante esse 

período.  

Contato: (34) 3291-8985 / e-mail: pet_ufu@prograd.ufu.br 

mailto:estagio@prograd.ufu.br
mailto:bolsas@prograd.ufu.br
mailto:bolsas@prograd.ufu.br
mailto:pet_ufu@prograd.ufu.br
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Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 

(PIBID): Oferece bolsas aos(às) alunos(a) de cursos de licenciatura 

com os objetivos de antecipar o vínculo entre os(as) futuros(as) 

professores(as) e as salas de aula da rede pública e promover a 

integração entre a educação superior, a educação básica e os 

sistemas estaduais e municipais de ensino.

Contato: (34) 3239-4437 / e-mail: pibid@prograd.ufu.br 

Divisão de Ensino, Pesquisa, Extensão e Atendimento 

em Educação Especial (DEPAE)

Em atividade desde 2004, a DEPAE tem como principal finalidade 

propiciar condições de acessibilidade às pessoas com deficiência 

(servidores e discentes) da UFU. Tendo como prioridade o 

atendimento aos discentes portadores de deficiência. 

Contato: (34) 3239-4577 / e-mail: deepae@prograd.ufu.br 

Para mais informações, acesse: www.depae.prograd.ufu.br 

Diretoria de Processos Seletivos - DIRPS

É responsável pela organização e elaboração de todos os processos 

seletivos e concursos da universidade. Entre eles, os principais são 

o SiSU e o Vestibular, além dos processos seletivos de ingresso na 

Escola Técnica de Saúde (ESTES),  o de Vagas Ociosas, Transferência 

Facultativa  e Portador de Diploma de curso de graduação. 

Contato: (34) 3239-4127 / site: www.portalselecao.ufu.br 

mailto:pibid@prograd.ufu.br
mailto:deepae@prograd.ufu.br
http://www.depae.prograd.ufu.br
http://www.portalselecao.ufu.br
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Pró-Reitoria de Assistência Estudantil - PROAE 

A Pró-reitoria de Assistência Estudantil (PROAE) é um órgão de 

administração que tem como missão possibilitar uma formação de 

qualidade por meio da implementação da Política de Assistência 

Estudantil, a qual visa a inclusão social e a qualidade de vida.

As áreas de atuação da PROAE envolvem esporte e lazer, moradia, 

alimentação, acessibilidade, transporte, atenção à saúde, inclusão 

digital, cultura, creche, apoio pedagógico e combate às discriminações 

de gênero, de diversidade sexual e étnico-raciais.

Alguns dos programas e auxílios: 

www.proae.ufu.br/tags/auxilios-estudantis

Demais programas: www.proae.ufu.br

Maiores informações sobre a Assistência Estudantil no Guia Viver UFU: 

www.proae.ufu.br/acontece/2021/12/confira-o-guia-viver-naufu

Contato: (34) 3291-8952 / e-mail: proae@proae.ufu.br / site: 

www.proae.ufu.br

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura - PROEXC

É A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEXC) é órgão vinculado 

à Reitoria, sendo o responsável por propor, planejar, coordenar, 

executar, supervisionar e avaliar as políticas e ações de extensão e 

cultura da Universidade Federal de Uberlândia.

A Extensão na Educação Superior Brasileira é a atividade que se 

integra à matriz curricular e à organização da pesquisa, constituindo-

se em processo interdisciplinar, político educacional, cultural, 

científico, tecnológico, que promove a interação transformadora entre 

as instituições de ensino superior e os outros setores da sociedade, 

http://www.proae.ufu.br/tags/auxilios-estudantis 
http://www.proae.ufu.br
http://www.proae.ufu.br/acontece/2021/12/confira-o-guia-viver-naufu
http://www.proae.ufu.br
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por meio da produção e da aplicação do conhecimento, em 

articulação permanente com o ensino e a pesquisa.

A Cultura promove ações voltadas ao relacionamento da 

Universidade com outros setores da comunidade induzindo 

atividades que possam ressaltar as práticas humanas por meio das 

artes e expressões culturais da sociedade.

A PROEXC é composta por duas assessorias e três diretorias: 

Assessoria Administrativa (ASAEX), Assessoria de Extensão e Cultura 

(ASEXC), Diretoria de Extensão (DIREC), Diretoria de Cultura (DICULT) 

e o Centro de Incubação de Empreendimentos Populares Solidários). 

Saiba mais sobre as diretorias e assessorias da PROEXC UFU e suas 

atribuições pelo link: www.proexc.ufu.br

Conheça sobre os Programas Institucionais de Extensão: 

www.proexc.ufu.br/programasinstitucionais-de-extensao

Conheça sobre os Programas Institucionais de Cultura: 

www.proexc.ufu.br/servicos/fomento-cultura e 

www.proexc.ufu.br/servico/producao-cultural

Conheça sobre as Empresas Juniores da UFU: 

www.proexc.ufu.br/unidades-organizacionais/empresas-juniores-ufu

Quer saber mais sobre os editais de extensão e cultura e as 

oportunidades de Bolsa de Extensão e

Cultura para alunos UFU? Acesse mais informações pelo link: 

www.editais.ufu.br/extensaocultura/

Não deixe de acompanhar a PROEXC em suas redes sociais!

Facebook: @ufuproexc e @ufudicult

Instagram: @proexcufu e @dicultufu

YouTube: PROEXC UFU e Diretoria de Cultura da UFU

http://www.proexc.ufu.br
http://www.proexc.ufu.br/programas-institucionais-de-extensao
http://www.proexc.ufu.br/unidades-organizacionais/empresas-juniores-ufu
http://www.editais.ufu.br/extensao-cultura/
https://www.facebook.com/ufuproexc
https://www.facebook.com/ufudicult
www.instagram.com/proexcufu/
https://www.instagram.com/dicultufu/
https://www.youtube.com/channel/UCjSBgi2pGCmElt8hrEky0GQ
https://www.youtube.com/channel/UCt8X3EDV6wJKb1bmbOIXgbQ
www.proexc.ufu.br/servicos/fomento-cultura
http://www.proexc.ufu.br/servico/producao-cultural
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Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - 

PROPP

É voltada para as atividades acadêmicas referentes à pós-

graduação, pesquisa e à inovação científica e tecnológica da UFU. 

Seu objetivo é promover e gerenciar as condições necessárias para 

o desenvolvimento da pesquisa, do ensino de pós-graduação e de 

suas integrações com a extensão.

Para desenvolver suas atividades, a PROPP conta com três 

diretorias: a Diretoria de Pesquisa, a Diretoria de Pós-Graduação e a 

Diretoria de Inovação e Transferência de Tecnologia. Estão também 

ligados a PROPP a Rede de Laboratórios Multiusuários – RELAM 

e a Rede de Biotérios de Roedores – REBIR. Adicionalmente estão 

abrigados na PROPP, mas operando de forma independente e 

autônoma, os Comitês de Ética em Pesquisa com Seres Humanos 

(CEP), Comitê de Ética na Utilização de Animais (CEUA) e o Comitê 

Interno de Biossegurança (CIBio).

Você pode conferir alguns dos programas, eventos e atividades 

aqui:

Eventos de Iniciação Científica e Tecnológica 

www.propp.ufu.br/servicos/dirpe-eventos-de-iniciacao-cientifica-

e-tecnologica

Programas de Iniciação Científica - Graduação 

www.propp.ufu.br/procedimento/programas-de-iniciacao-

cientifica-graduacao

www.propp.ufu.br/servicos/dirpe-iniciacao-cientifica-voluntaria-

fluxo-continuo

Contato: (34) 3239-4603 / e-mail: propp@ufu.br / site: 

www.propp.ufu.br
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Outros Serviços à 

Disposição do(a) Aluno(a)

Sistema de Bibliotecas 

O Sistema de Biblioteca (SISBI) conta com um total de 9 bibliotecas 

espalhadas pelos sete campi da UFU, sendo sete universitárias, uma 

escolar e uma especializada. Para solicitar algum serviço, você deve 

realizar, primeiramente, um cadastro enviando um e-mail para a 

biblioteca do seu campi.

Para mais informações, acesse:  bibliotecas.ufu.br/  

WhatsApp: (34) 3239-4196 

Telefones e e-mails das bibliotecas:  

bibliotecas.ufu.br/telefones 

Central de Línguas - Celin 

Atende alunos(as), professores(as) e técnicos(as) administrativos(as) 

da UFU,  professores(as) da área de Letras e Linguística da rede 

pública de ensino até a comunidade em geral, buscando o 

aprimoramento do(a) cidadão(ã) em sua competência comunicativa 

em língua estrangeira (Alemão, Espanhol, Francês, Inglês), em língua 

nacional e em outras formas de linguagem. 

Contato: (34) 3291 8322 / e-mail: celinsec01@ileel.ufu.br 

Para mais informações, acesse:  www.celin.ufu.br 

https://bibliotecas.ufu.br/
https://bibliotecas.ufu.br/telefones
mailto:celinsec01@ileel.ufu.br
http://www.celin.ufu.br
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Programa de Mobilidade Internacional 

A Diretoria de Relações Internacionais e Interinstitucionais (DRII) oferece 

oportunidades de realizar mobilidade estudantil em universidades 

estrangeiras de todas as áreas do conhecimento. Os projetos de estudo 

podem ser de um semestre ou um ano,  dos quais podem contribuir de forma 

significativa para a formação cultural e social do aluno.  

Contato: (34) 3239-8969 / e-mail :  secretaria@dri.ufu.br / site:

 www.dri.ufu.br

Programa de Mobilidade Nacional 

A Pró-Reitoria de Graduação é responsável pelo Programa de Mobilidade 

Acadêmica Nacional, o qual possibilita que estudantes das universidades 

participantes cursem disciplinas em qualquer das outras universidades. 

Os(as) alunos(as) podem se inscrever semestralmente via edital.

Os(as) alunos(as) UFU que tiverem interesse em participar do Programa de 

Mobilidade Nacional em outra universidade federal brasileira, na modalidade 

presencial, devem entrar em contato pelo e-mail: mobilidadenacional@ufu.br.

Os(as) interessados(as) em participar do Programa de Mobilidade Virtual em 

Rede Nacional em alguma das universidades federais brasileiras, integrantes do 

Programa, devem entrar em contato pelo e-mail: promover.ifes@prograd.ufu.br.

mailto:secretaria@dri.ufu.br
http://www.dri.ufu.br

