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De aluno
 para aluno: 

Olá! Seja bem vindo à Universidade
Federal de Sergipe. Pode relaxar, o pior já
passou (ou talvez não, haha). Esse
manual será o seu kit de primeiros
socorros durante os primeiros semestres,
mas não se limite a ele, se mantenha
informado por outras fontes. Sinta-se
em casa, não tem comida na geladeira,
mas tem no Resun. Beba muita água,
faça carinho nos gatos e coma pastel
com caldo de cana na feirinha nas
quintas-feiras. Ahh, e estude muito para
não atrasar o curso e ser jubilado, rs!
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Este mapa é parte do mapa geral do campus, todos os prédios que você vai
utilizar devem estar aqui nesse pedaço (omitimos parte dele para que você

possa descobrir por si só).
fizemos um caminho para te ajudara chegar ao prédio do nosso

departamento partindo da entrada que há perto do terminal.

SIGAA POR AQUI! 

O X marca o local. ;)2

X



DICAS
- Didáticas: prédios de aulas

e palestras.
- Administração

departamental: o
departamento e a Empresa
júnior do nosso curso estão

localizados aqui.
- Reitoria: lá está localizado

o DAA(    ), onde você irá
para resolver boa parte dos

seus problemas aqui na UFS

O Departamento de
Administração faz parte do
Centro de Ciências Sociais

Aplicadas (CCSA) e está
localizado no Bloco

Departamental 02 no Prédio
do CCSA (destacado em

laranja)
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E sobre as didáticas?

Pode ser que você se perca um
pouco na hora de achar sua sala,
mas calma, com as dicas abaixo
eu te ajudarei a entender melhor

esses prédios chamados
Didáticas(ou Did's).

Did's de I a IV

Essas tem duas entradas, a partir das
entradas laterais há corredores a
esquerda e a direita, o da direita

geralmente tem as salas de 1 a 9, e o da
esquerda de 10 a 15, no andar de cima é
o mesmo sistema, porém a partir da sala

101.

Did's V e VI
Como têm apenas uma entrada,

são mais simples de se localizar, a
partir da entrada a direita você vai

encontrar as salas de números
pares, e a esquerda as de números

ímpares, sendo também no
esquema em que  no térreo é a

partir da sala 1 e no andar de cima
a partir da 101.



Semana de Integração
Acadêmica

Participem de tudo, conheçam os professores
e os veteranos, o departamento, a EJA UFS

(Empresa Júnior de Administração) , a
abrangência do curso e tudo que tem direito!

Criem laços, cultivem amizades, façam
networking, explorem a UFS, divirtam-se!!

Um novo tempo começa agora!!!
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O sigaa é o portal base dos universitários, é a
ele que recorremos em todas as situações,
então é preciso saber como esse portal pode
nos ajudar. Cada aluno possui um cadastro
único, que deve ser bem memorizado (você vai
utilizá-lo até o fim da graduação). O mesmo
fornece as informações essenciais para sua
sobrevivência nessa imensidão que é a
Universidade!

O primeiro passo é a carteirinha do
estudante, que dá acesso ao Resun,
Biblioteca e meia entrada em
cinemas e demais eventos. Você
pode fazer sua carteirinha no SIGAA,
atualizando sua foto, seus dados
pessoais (no canto direito da página
inicial do discente) homologando no
DCV (dentro da própria UFS, ao lado
do CODAP) e realizando a impressão.
Pronto, primeiro passo dado!!

Desvendando o Sigaa

Vamos lá, o que é que você encontra nesse
mapa do tesouro? 
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Bom, esse papo todo já  deu fome né? Vamos ao tão
falado Resun, mesmo sendo algo tão bom ele tem suas
pequenas burocrias: fique atento a solicitação e o
pagamento do GRU, que são feitos na aba Resun no
sigaa. O pagamento é feito presencialmente na agência
(necessário imprimir o GRU) ou pelo App do Banco do
Brasil, somente banco do Brasil. Atenção hein, o crédito
entrará em até 3 dias úteis.

Em caso de dúvidas, corre pro Fórum do curso (na
primeira página inicial do discente, parte inferior), lá
você pode perguntar qualquer coisa, sobre qualquer
tema, que terá uma resposta, pois todos os alunos
do curso de Administração tem acesso aos fóruns;
ou você pode acessar a turma virtual, através do chat
da turma, ou entrar em contato com os professores
ou algum colega por e-mail.
Vamos as próximas paradas do mapa: onde consultar
sua grade curricular, acompanhar notas e faltas, horário
individual, evolução curricular, histórico? Na aba de
Ensino no canto esquerdo superior, da página inicial do
discente. Nessa página você também encontrará
tópicos importantes como Extensão, Pesquisa,
Monitoria, Resun, Biblioteca, Estágios, Bolsas e tudo que
a UFS pode lhe oferecer de bom.
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Desvendando o Sigaa



Informações
Acadêmicas

      
      

O
B
S

Se você desejar o telefone

de outro setor

 é só acessar esse link:

www.sipac.ufs.br/public/js

p/telefones/lista_linhas_t

elefonicas.jsf
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Fique Ligado
RESUN

- você pode solicitar o crédito emergencial
quando o RESUN (restaurante universitário) não

estiver funcionando
- a solicitação do GRU é feita através do SIGAA

- o limite de suco por pessoa é de 300ml
- para ter acesso ao RESUN é necessário

imprimir a carteirinha institucional

BICEN
- existem cabines e espaços de estudo com

wi-fi e ar condicionado na biblioteca
- caso passe o prazo de devolução do livro

emprestado, você paga R$1 por dia
- não se desespere para comprar os livros

solicitados pelos professores, a maioria está
na BICEN (biblioteca central)

- a impressão da carteirinha institucional
também é necessária para o empréstimo de

livros

EVENTOS DE EXTENSÃO    
- para se inscrever online deve-se acessar a
página do SIGAA e "criar uma nova conta"
seguindo os passos indicados pelo SIGAA

- fique sempre atento, pois os eventos têm
vagas limitadas, são importantes para agregar

conhecimento e contam como horas
complementares! 8



Fique Ligado

Clique na imagem
para ter uma

surpresa!!
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https://www.instagram.com/p/CClSzxHhCZ5/


Fique Ligado

Clique na imagem
para ter uma

surpresa!!
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https://drive.google.com/file/d/1Nkn6Mo99Knpb1Gbvbcu6zeoi9XI1aO99/view?usp=sharing


Departamento de
Administração - DAD

O Departamento de
Administração 

faz parte do Centro de
Ciências Sociais Aplicadas;

Seu horário de
funcionamento

08h00 à 12h00 e
das 13h00min às

21h00min;

Está localizado 
no Bloco

departamental 02
no prédio do CCSA;

Contatos:
secretariadad@hotmail.com
dad.eventos@outlook.com

dad@academico.ufs.br

Telefones:
(79) 3194-6771
(79) 3194-6772
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Departamento de
Administração - DAD
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ALERTA

@crushesufs - se interessou por alguém? Manda foto do crush dos seus sonhos

Essas não são as redes sociais oficiais da UFS, mas pode confiar

@alugueldoscrushes- está procurando um lugar para morar? Essa conta vai mostrar
tudo o que você precisa!

Professores UFS- um grupo que vai te ajudar a escolher seus professores na hora de
montar a grade

@achadoseperdidosufs -perdeu alguma coisa? Eles te ajudam a encontrar!

@ufsoficial                                                                                                                          

@caadintegracao - para ficar por dentro das novidades do centro acadêmico
@ejaufsconsultoria - para conhecer mais sobre a Empresa Júnior                       

@ufsoficial                                                                                                                          

Redes Sociais e Site
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Clique na
imagem para ter
uma supresa ->

http://www.ufs.br/


Aplicativos

eUFS Aluno
- Ver horários, didáticas e salas
-Notícias 

Turma:
- Ver notas e baixar PDFs de
conteúdos

Restaurante:
- Saldo e 

              extrato do RESUN

  Pergamum:
     - Consultar e

       renovar livros
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Caixa Postal UFS

Com esse aplicativo, você
recebe notificações de todas
as mensagens postadas no

SIGAA, tanto pelos
professores quanto pelo 

 departamento

Aplicativos
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Dicas de Veterano

Parece que não, mas passa muito
rápido. Quando você piscar 

o olho já está colando grau😱
Não se preocupe em aprender/decorar

onde fica tudo, aos
poucos vai se tornando mais natural.

Para que você fique mais tranquilo, vão
aqui umas dicas

de quem já passou por tudo isso:

Se ligue nas matérias! A maioria das disciplinas do nosso curso são anuais e muitas
são pré-requisitos para outras. E o que isso significa? As disciplinas são ofertadas
em blocos, sendo umas no 1° semestre do ano e outras no 2° semestre, e algumas

são interligadas, ou seja, você precisa ser aprovado em uma para conseguir
matrícula na outra, então fique ligado, se você reprovar em alguma disciplina isso

pode mexer na sua grade.

Nesse primeiro período sua grade já veio montadinha, bonitinha, porém, a partir
do próximo período é cada um por si, ou seja, você precisa montar seu horário no

Sigaa, mas mantenha a calma, é muito fácil e é tudo online. Você vai precisar
responder uma Avaliação Institucional, atualizar seus dados e montar seu horário.
Até o último dia de matrícula é possível alterar o que foi feito, mas não esqueça

de salvar as alterações e quando tiver certeza da sua grade, confirme a matrícula!
Pelo amor.... Não esqueça de confirmar a matrícula (com senha), se não... Nada
feito coleguinha! Existe uma segunda chance para quem comete esse crime, a
Fase da Reformulação, mas aí as melhores vagas já eram... É só o que sobrar.

Então... Não marque bobeira!

Parece cedo, mas pense a
longo prazo, não espere

chegar ao
final do curso para decidir

sobre o futuro. Explore
todas as opções, converse

com professores,
veteranos, não sinta

vergonha de questionar.
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Dicas de Veterano

Você já deve ter visto que a gente tem
uma Carga Horária Optativa para

cumprir. E o que isso significa? Durante o
curso precisamos cursar

480 horas em disciplinas optativas, isso
dá 8 disciplinas de 60 horas. Durante o

período de matrícula você pode escolher,
dentro de uma lista de disciplinas,

qual você quer cursar, ao contrário das
obrigatórias, as optativas você pode

escolher por ementa, porque alguém te
disse que era legal ou por causa do

professor, sacou?

Outra coisa que você precisa
prestar atenção são as Horas
Complementares! São 120

horas que precisamos
adquirir durante o curso,
participando de eventos,

palestras, congressos,
oficinas, simpósios, ciclos de

debates, estágios,
projetos de extensão, e

muito mais! Tudo vale hora e
cada hora é preciosa para
nós. Então, se ligue... Não
deixe para adquirir essas
horas no último período,

ok?

E por fim... Aproveite o curso ao máximo!
Não leve dúvidas pra casa, ainda que você

seja tímido (a) e não goste de falar em
público. 

Converse com o (a) professor (a) em
particular, nossos professores são bem
acessíveis, mas... trabalhe essa timidez,

comunicação é primordial na 
NOSSA PROFISSÃO!

Desejo-te muito sucesso dentro e fora da Ufs!
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