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Bem-vindo(a) à UFF!

Os próximos quatro anos serão repletos de
oportunidades para você. Pensando na
variedade e quantidade de novas informações,
criamos este guia com as principais
informações do meio acadêmico. 

Este guia tem tudo que você
precisa saber como aluno novo!
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Prof. Dr. Antonio Claudio Lucas da Nóbrega
Reitor

Dirigente máximo da UFF, exerce o cargo de maior
destaque na Universidade representando-a frente a outras
instituições públicas e privadas, com diversas atribuições,
entre elas, escolher e nomear os diversos membros das
equipes administrativas da Universidade (pró-reitorias,

superintendências e órgãos ligados diretamente ao
gabinete do Reitor).

Conselho Universitário (CUV)

Órgão máximo da instituição tendo
funções normativas, deliberativa e de

planejamento da Universidade nos
planos acadêmico, administrativo,

financeiro, patrimonial e disciplinar.

Organograma 
em detalhes

Conheça os principais nomes



Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPEX)

Principal órgão deliberativo de assuntos acadêmicos.

Pró-Reitorias

A Administração da universidade é dividida em diversas pró-
reitorias para ajudar na organização da administração.



Diretório
Acadêmico (DA)

responsável pela representação dos
alunos de um determinado curso,
tanto politicamente

Diretório Acadêmico
de Administração

"O DACAD atende às demandas
dos alunos e organiza eventos.
Para participar, basta procurar
algum membro atual ou formar
uma chapa para as eleições que
ocorrem a cada dois anos. Siga o
perfil no Instagram @dacad_uff
para conhecer mais.”

Corpo discente

É formado por todos vocês,
alunos. Os alunos podem
participar dos colegiados dos
cursos e do Conselho
Universitário. Isso ocorre pelo
Diretório Central dos Estudantes
(DCE), que envolve todos os
estudantes da UFF e o Diretório
Acadêmico (DA) , que abrange
apenas um curso de graduação.

Diretório Central
dos Estudantes
(DCE)

O Diretório Central dos
Estudantes Fernando Santa
Cruz (DCE) é a entidade
que representa todo o
corpo discente e tem o
papel de organizar suas
demandas.

Diretório Acadêmico

Representação dos alunos de um
determinado curso, tanto
politicamente (participação nos
colegiados da UFF) quanto
culturalmente (realização de
atividades extras, como palestras,
workshops e eventos diversos). O
DA é formado por estudantes de um
curso superior dentro da
universidade.



Bandeijão

O restaurante
universitário está
presente no campus
Gragoatá, Praia
Vermelha, Reitoria,
Veterinária e HUAP. Veja o
cardápio do dia e horários
de funcionamento no site
www.restaurante.uff.br
Preço: estudante da UFF
R$ 0,70.

BusUFF

A UFF possui campi em
bairros de Niterói. Por
isso, disponibiliza ônibus
que fazem a integração
gratuita entre os campi.
Informações sobre linhas,
pontos de parada,
horários e  outras
informações podem ser
acessadas no site
sistemas.uff.br/busuff

Bolsas de assistência

estudantil
A PROAES, A PROGRAD e
a PROEX oferecem bolsas
para ajudar alunos a
permanecerem na UFF.
Veja mais nos sites das
Pró-reitorias.:
www.uff.br/?
q=grupo/assuntos-
estudantis e www.uff.br/?
q=grupo/extensao

Centro de Artes UFF

No prédio da Reitoria, é o mais
completo centro cultural de
Niterói. Realiza shows,
exposições, concertos, ciclos
cinematográficos, peças
teatrais e muito mais. Reúne a
Galeria de Arte UFF, Espaço
UFF de Fotografia, Espaço
Aberto UFF, Cine Arte UFF e
Teatro da UFF.
www.centrodeartes.uff.br

Utilidades acadêmicas

http://www.restaurante.uff.br/
https://sistemas.uff.br/busuff
http://www.uff.br/?q=grupo/assuntos-estudanti
http://www.uff.br/?q=grupo/extensao
http://www.centrodeartes.uff.br/


Sistema de identificação única da UFF. Nele é possível realizar consultas
ao histórico, fazer inscrição em disciplinas, gerar declarações, visualizar
a carga horária cursada, pendente, a grade curricular e o plano de
estudo. O sistema IDUFF, além de ser um sistema de identificação,
possui inúmeras ferramentas e benefícios à você, aluno. Vocês passam a
ter acesso ilimitado ao drive, tem a opção de usar o Office 365 em
nuvem, como parceria da Universidade com a Google.

IDUFF

O Google Classroom é uma plataforma para professores
e alunos interagirem e auxilia na organização das tarefas.
Nele, há criação de turmas, disponibilização de material
de aula, postagens de avisos e sincronização com o
Sistema Acadêmico - Quadro de Horários e IdUFF.

Google Classroom

UFF digital



Ferramenta que possibilita renovar o
empréstimo de livros online; consultar
histórico de empréstimos; verificar a
data de devolução, visualizar o catálogo
das bibliotecas UFF.

Pergamum UFF

Serviço de webmail em que há
recebimento de emails gerais, oficiais da
UFF e recebimento de comunicados do
Conexão UFF. 

UFF digital

Wifi da UFF. Para acessar, é necessário
inserir o CPF e senha do IDUFF.

UFFMail Eduroam



A Carteirinha UFF visa modernizar a gestão da
Universidade Federal Fluminense e agregar novos
serviços para a comunidade acadêmica, trazendo mais
facilidades e segurança para o dia-a-dia de todos.
Podendo ser utilizada em terminais de recarga
espalhados pela UFF, bibliotecas universitárias e
Restaurantes Universitários, ela será sua companheira de
todos os dias, trazendo também descontos em
estabelecimentos selecionados.

Carteirinha do estudante



Objetivo: iniciação à docência dos alunos de nível superior 

Atividades do monitor: apoio em sessões de laboratório e
aulas práticas, auxílio na resolução de exercícios,
elaboração de material didático, entre outros.

Bolsa-auxílio: 400,00

 Objetivos: despertar vocação científica e incentivar talentos
potenciais entre estudantes de graduação universitária.  

Atividades relacionadas ao projeto de pesquisa desenvolvido
pelo professor responsável.

Bolsa-auxílio: 400,00

Programas

Monitoria Programa institucional de
bolsas de iniciação científica
(Pibic)



Biblioteca
de Administração e Ciências

Contábeis – BAC

Biblioteca
da Faculdade de Economia - BEC

Biblioteca
da Escola de Arquitetura e

Urbanismo - BAU

Biblioteca Central
do Gragoatá – BCG

Biblioteca Central
do Valonguinho (BCV)

Biblioteca
da Faculdade de Direito - BFD

Campus do Gragoatá |
Prédio próprio |

Campus do Valonguinho
| Prédio 1, 8º andar

Campus do Gragoatá  |
Bloco F, 1º andar

Campus da Praia
Vermelha, “Casarão São

Domingos”

Campus do Valonguinho
| Prédio próprio |

Direito II – Rua
Tiradentes, 17 Ingá

bcg@ndc.uff.br

bac@ndc.uff.br

bec@ndc.uff.br

bfd@ndc.uff.br

bau@ndc.uff.br

bcv@ndc.uff.br

Frequentar as bibliotecas
é fundamental na

formação de excelência
de todo aluno. 

As bibliotecas centrais e
temáticas da UFF  contam
com infraestrutura como
armários, climatização, 
wi-fi, mesas de estudos,
eventos e muito mais,

além de estudantes iguais
a você!

Bibliotecas

http://bibliotecas.uff.br/bac
http://bibliotecas.uff.br/bac
http://bibliotecas.uff.br/bec
http://bibliotecas.uff.br/bec
http://bibliotecas.uff.br/bau
http://bibliotecas.uff.br/bau
http://bibliotecas.uff.br/bcg
http://bibliotecas.uff.br/bcg
http://bibliotecas.uff.br/bcv
http://bibliotecas.uff.br/bcv
http://bibliotecas.uff.br/bfd
http://bibliotecas.uff.br/bfd
http://ndc.uff.br/
http://ndc.uff.br/
http://ndc.uff.br/
http://ndc.uff.br/
http://ndc.uff.br/
http://ndc.uff.br/


Orientações gerais
saudedoestudante@proaes.uff.br |
facebook.com/divisaodesaude.dase
Prédio da Reitoria: R. Miguel de Frias, 9,
fundos (sala de atendimento ao aluno)-
Icaraí Niterói-RJ

Projeto Café, Palavras e Suspiros
Escuta,acolhimento e encaminhamento
de questões trazidas pelos alunos. Dá
informações sobre serviços do SUS.

Assistência médica

Direcionado a estudantes bolsistas de
Desenvolvimento Acadêmico e alunos da
Moradia Estudantil.

Atendimento psicológico
Direcionado a todos os estudantes
da UFF. É necessário agendamento
 prévio.

Serviço de Psicologia Aplicada
Atendimento psicoterápico em duas
modalidades: Oficinas de intervenção
nas escolhas profissionais e Ambulatório
clínico. Veja em www.spa.uff.br

Atendimento Odontológico

Para estudantes e comunidade.

Projeto InTuAção
Voltado para as práticas do bem-viver e
são trabalhadas técnicas de respiração,
mediação e meditação.

Hospital Universitário

Antônio Pedro – HUAP
Atendimento médico para servidores e
estudantes bolsistas (assistência
estudantil).

Hospital Universitário de

Medicina Veterinária – HUVET
Especialidades: Clínica médica,
dermatologia, especialista em felinos.

Serviços de saúde

http://www.spa.uff.br/


Conhecendo a Faculdade 
de Administração e Ciências Contábeis
O curso de Administração



Departamento de Administração

No 5º andar no Prédio I de Administração, sala 1A. 

Onde fica?

Sua principal função?

Auxiliar os professores e organizar a grade de
horários das atividades do curso. 

O chefe de Departamento é o professor
Frederico José Lustosa da Costa. O corpo de
funcionários é formado por Lívia e Ângela.

Quem é quem no Departamento?

Chefe de Departamento:
Professor Dr.Frederico José Lustosa da Costa
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Alteração de notas lançadas
erradas no sistema, através
de declaração assinada
pelo professor.

Lançamento das notas das
disciplinas Práticas IX e X

Solicitação de vagas em
disciplinas eletivas para
alunos de outros cursos.

Divulgação da banca de
defesa de monografia.

Informações gerais sobre
os professores e salas de
aula.

Auxílio na solicitação de
vagas em disciplinas que
aparecem como lotadas no
sistema.
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Coordenação da Administração

No 5º andar no Prédio I de Administração, sala 1. 

Onde fica?

Sua principal função?

Apoiar diretamente os alunos da graduação.

O coordenador é o professor Ariel Levy. O corpo de
funcionários é formado por: Vitor, Marriete, Cida e
Bernardo.

Quem é quem na Coordenação?

Coordenador:
Professor Dr. Ariel Levy
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Matrícula
de vestibulandos,
alunos do SISU 
e do ENADE. 
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  Inscrição
presencial quando o
aluno não consegue

realizar online.

Documentação
de estágio.

Dispensa
de disciplinas.

Trancamento
e reabertura de

matrícula.

Transferência
de alunos.

Trancamento
de disciplinas.

Informação
sobre as salas 

de aulas.

Recebimento
de processos.

Assinatura
de declarações 

disponíveis no site
(Declarações - SGA).



Outras informações

Secretaria
A Secretaria da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis é responsável pela gerência
administrativa do prédio, como gestão das chaves das salas e banheiros, manutenção e outros serviços
como emissão de memorandos e abertura de processos. Fica no 7º andar do Prédio II de Administração
(sala 718) e funciona das 14h às 18h.

Xerox
Prédio I – 1º andar
Prédio II – 4º andar (Faculdade de Nutrição)
Prédio II - 8º andar

Cantina
A Cantina Vanda fica 7º andar do Prédio II de Administração, em frente às escadas. Lá
encontramos salgados e bebidas à venda.



Joel

  de Lima Pereira

Castro Júnior

Fernando

  de Oliveira

Vieira

Débora Bógea da

Costa

Tayt-son

Eduardo Camilo

da Silva

Francisco

  José Batista de

Sousa

Frederico

  José Lustosa da

Costa

Ivando

  Silva de Faria

Jaime

  Baron

João

  Alberto Neves

dos Santos

Elza

  Marinho

Lustosa da Costa

Fabio

  Roberto Bárbolo

Alonso

Agatha Justen

Goncalves

Ribeiro

Américo da Costa

Ramos Filho

Ana Maria Lana

Ramos

Ana Raquel

Coelho

Rocha

Antonio Ranha

da Silva
Ariel Levy

Aurélio Lamare

Soares Murta

Carlos Navarro

Fontanilhas

Daniele Maria

Oliveira de Jesus

Denise Medeiros

Ribeiro Salles

José Carlos

Franco de Abreu

Filho

José Geraldo

Abrunahamn
Luis Pérez Zotes

Miguel Ferreira

Lima

Martius

V. Rodriguez Y

Rodriguez

Maurícia de

Souza Leão

Sérgio de Sousa

Montalvão

Professores 2020



Fluxograma - Administração - UFF/Niterói

Clique aqui 
para conhecer

https://www.youtube.com/watch?v=XFXg7nEa7vQ
http://ter.sites.uff.br/wp-content/uploads/sites/45/2016/08/fluxograma_2018.1.pdf
http://ter.sites.uff.br/wp-content/uploads/sites/45/2016/08/fluxograma_2018.1.pdf
http://ter.sites.uff.br/wp-content/uploads/sites/45/2016/08/fluxograma_2018.1.pdf


Mais detalhes

Disciplinas optativas

São as disciplinas do próprio curso que
se pode escolher, dentre as disciplinas
optativas disponíveis, as que mais lhe
interessar.

Atividades complementares

Possibilitam o reconhecimento de
habilidades, conhecimentos e
competências do aluno. É necessário
obter 210 horas complementares.

Estágio de Campo

São atividades de aprendizagem social,
profissional e cultural realizadas na
comunidade em geral em empresas
públicas ou privadas, sob
responsabilidade e coordenação da
UFF.proporcionadas a estudantes. 

Avaliações e aprovação

A média é 6 para ser aprovado e se
obtiver uma média entre 5,9 e 4, terá
direito a realizar outra prova chamada
Verificação Suplementar (VS).  
A 2ª chamada pode ser feita por
participantes de congresso científico,
competidores oficiais de atividades
artísticas ou desportivas e convocados
para o serviço militar obrigatório. Na
prática, os docentes avaliam os demais
casos.

Coeficiente de Rendimento

O cálculo acontece a partir da soma
das médias de cada disciplina,
multiplicado pela sua carga horária, e
dividido pela soma desta última.

Ementa

Descrição clara e concisa que resume
o conteúdo conceitual ou
procedimental, de acordo com os
tópicos trabalhados na disciplina.
Todas as ementas estão disponíveis na
xerox. Veja a matriz curricular do
curso de Administração nesse link:
sga.sites.uff.br/wp-
content/uploads/sites/45/2016/08/Mat
rizCurricular2016_1472921778404.pdf

http://sga.sites.uff.br/wp-content/uploads/sites/45/2016/08/MatrizCurricular2016_1472921778404.pdf


Matrícula e código das disciplinas

Matrícula Código das disciplinas

Na grade curricular, há alguns códigos. Exemplo:
GAN _ Instituto de Matemática e Estatística – Departamento de Análise
É comum as aulas acontecerem nos prédios dos respectivos códigos. Exemplo:
GAN00144. GAN (Departamento de Análise, no prédio do Instituto de Matemática e
Estatística) e 00144 (Código da disciplina Complementos Matemática).



O que mais posso fazer como aluno?

Grupos de pesquisa

Uma das formas de participar da Iniciação
Científica é através dos grupos de pesquisa.
Os grupos desenvolvem projetos juntos, de
acordo com suas respectivas áreas de
conhecimento, com objetivo de compartilhar
com a comunidade acadêmica os resultados
dos seus estudos através de artigos e eventos



Pacto Consultoria

"Empresa Júnior sem fins lucrativos dos cursos de Gestão de
Negócios da Universidade Federal Fluminense, com 25 anos de
experiência no mercado de gestão de empreendimentos.”

Para maiores informações, acesse:
https://www.pactoconsultoriajr.com/

A.N.A.T.A. - Associação de Niterói Atlética Três de
Agosto

Responsável pelas atividades esportivas da universidade. A Atlética
dos cursos de Administração e Ciências Contábeis UFF – Niterói.

Para maiores informações, siga no instagram @anatauff



A UFF também oferece a graduação em
Administração Pública. O objetivo é
formar profissionais capazes de
compreender desafios públicos e
gerenciar, assessorar ou executar as
ações científicas, técnicas, sociais e
econômicas relacionadas com a
administração pública. 

Com duração prevista de oito períodos,
podendo ser estendida até 12, o curso é
integral e oferecido tanto em Niterói,
sede da UFF, como também em Volta
Redonda.



Estou formado (a), 
e agora?



-Administração e Sistemas de informação
-Administração Pública
-Finanças Corporativas e Mercado de Capitais
-Gestão de Recursos Humanos
-Logística Empresarial 
-Marketing Empresarial

Lato sensu - MBA

Linha de pesquisa 1: Administração
Brasileira.

Linha de pesquisa 2: Estado,
Organizações e Sociedade.

Para os graduados

Retorno  às atividades escolares
concedido a portadores de diploma de
curso de graduação, para obtenção de
nova titulação ou habilitação, por meio
de concurso público. Condicionado à
existência de vagas.

Mestrado acadêmico Reingresso



Carlos LimaCarlos Gomes

Tobias Melo

Bárbara Teles

Mozart SanchesMarina Barros

Rafa Tayão

Eduardo
Jangutta

Morgany Leite

Marcela CoelhoLeandro Atir

Os tutores

Somos mestrandos de Administração e
neste ano fazemos parte do Programa de
Tutoria, mas  você sabe o que é isso?

A Tutoria nada mais é do que um programa
anual da UFF que tem o objetivo de ajudar
alunos como você, que acabaram de
ingressar, a se sentirem motivados e a
permanecerem no curso escolhido. 

Estamos aqui para te dar informações
sobre a universidade. Por isso, preparamos
este guia. Conte com a gente sempre!



Dúvidas?
Estamos aqui
para te ajudar :)

tutoriaadmuff2020@gmail.com

facebook.com/tutoriaadmuff

http://gmail.com/
http://www.facebook.com/tutoriaadmuff

