O CETENS
Graduação:
Licenciatura em Educação do Campo com
Habilitações em Matemática e Ciências
Naturais (LEDOC)
ledoc@cetens.ufrb.edu.br
Bacharelado Interdisciplinar em Energia e
Sustentabilidade (BES)

Como chegar ao CETENS?
Horário dos ônibus:
Para não dormir no ponto, baixe o aplicativo Siu
Mobile Feira de Santana

Manual do Ingressante

cbes@cetens.ufrb.edu.br

Bacharelado em Engenharia de Energias
energias@cetens.ufrb.edu.br

Bacharelado em Engenharia de Produção
producao@cetens.ufrb.edu.br

Bacharelado em Engenharia de Tecnologia
Assistiva e Acessibilidade
tecnologiaassistiva@cetens.ufrb.edu.br
Bacharelado em Engenharia de Materiais
materiais@cetens.ufrb.edu.br
Tecnologia em Alimentos na Educação do
Campo
alimentos@cetens.ufrb.edu.br
Pós-Graduação Latu Sensu:
Especialização Interdisciplinar em Ambiente,
Tecnologia e Sustentabilidade
secpg@cetens.ufrb.edu.br
Pós-Graduação Stricto Sensu:

Quais as melhores formas de realizar o
deslocamento?
Linhas de ônibus que passam na UFRB (campus Feira
de Santana):
•Sim corredor dos Araçás - Linha 86
•Parque Getúlio Vargas - Linha 107
Horário das Aulas
Matutino: 07:00h às 12:00h
Vespertino: 13:00h às 18:00h

Mestrado Profissional em Educação
Científica, Inclusão e Diversidade
ppgecid@cetens.ufrb.edu.br

Meia-passagem
Acesse o site do Via Feira e veja quais os documentos
necessários:
https://www.viafeira.com.br/

Mestrado Profissional em Propriedade
Intelectual e Transferência de Tecnologia
para a Inovação.
secpg@cetens.ufrb.edu.br

O comprovante de matrícula pode ser acessado no
SIGAA:
https://sistemas.ufrb.edu.br/sigaa

Regimento de Ensino da Graduação
O que é?
Nele constam direitos e deveres dos alunos e assuntos
de especial interesse.
Onde encontrar?
https://ufrb.edu.br/cetens/monitoria/671-regulamentodo-ensino-de-graduacao

Principais dúvidas
1. Como acompanho minha vida acadêmica?
Através do SIGAA você pode acompanhar notas e
processos acadêmicos e acessar documentos como
Atestado de Matrícula e Histórico. No primeiro acesso,
clique em “Criar uma nova senha”.
Login: “A” + seu número de matrícula
Senha: (informada pelo sistema)

Núcleo Acadêmico (NUGTEAC)

Incentivo à Permanência

O Núcleo de Gestão Técnico Acadêmico presta apoio
administrativo às atividades acadêmicas e aos
colegiados dos cursos.
No Núcleo é possível fazer a abertura de processos
como aproveitamento de estudos, exercícios
domiciliares e trancamentos fora de prazo, bem como
solicitar documentos acadêmicos não disponíveis no
sistema.
Contatos:
(75) 3622-8658
nugteac@cetens.ufrb.edu.br

O Programa de Permanência Qualificada – PPQ da
UFRB é coordenado pela PROPAAE, que tem o
objetivo de propiciar aos discentes condições básicas
para permanecer no curso até a sua conclusão.

Onde estou?

A Biblioteca Universitária
É integrante do Sistema de Bibliotecas da UFRB. Tem
com objetivo fornecer produtos e serviços de
informação para os cursos de Graduação e PósGraduação do CETENS.

2. Cursei componentes curriculares em outra
instituição superior e quero aproveitar. O que devo
fazer?
Trazer uma cópia do histórico escolar, ementas e
Requerimento preenchido e assinado, e solicitar a
abertura de processo de Aproveitamento de Estudos no
Núcleo Acadêmico.
3. Posso trancar o curso no primeiro semestre?
Conforme o regulamento de Ensino e Graduação, só
será permitido em caso justificado por motivo de saúde
comprovado por atestado médico.
O trancamento parcial é permitido desde que mantenha
uma carga horária mínima de 136 horas no semestre.
4. Preciso me afastar por motivo de saúde, o que
devo fazer?
Você deverá solicitar junto ao NUGTEAC a abertura
do processo de exercícios domiciliares, trazendo
documentação comprobatória (atestado ou relatório
médico).

Modalidades de auxílio: moradia, alimentação,
transporte, auxílio creche e outros serviços, tais como
acompanhamento psicossocial e pedagógico.
Em todas as modalidades a seleção é realizada através
de editais divulgados à comunidade acadêmica.
Para conhecer melhor o programa entre em contato
com o Núcleo de Gestão da PROPAAE no CETENS ou
acesse o link https://ufrb.edu.br/propaae/assuntosestudantis?task=view&id=32

Documentos necessários para o cadastro:
• Comprovante de matrícula;
• Documento de identificação oficial com foto.
Horário de Atendimento: de Segunda à Sexta - 7:00h às
19:00h.

1 – NUGTEAC, SIAE,
NUPI, Laboratório de
Informática e Gabinetes;
2 – Biblioteca;
3 – Pavilhão 1 – salas de aula;
4 – PROPAAE, Gabinetes e Sala de Reuniões;
5 – Núcleo Técnico Específico e Laboratórios;
6 – Pavilhão 2 - Núcleo Administrativo e salas de aula;
7 – Direção e Gerência técnica;
8 – Pós-graduação.

NUPI - Núcleo de Políticas de Inclusão
Tem como objetivo assegurar condições de
acessibilidade e atendimento adequado aos estudantes
com necessidades especiais

SIAE – Serviço de Intermediação e Apoio ao Estágio
O SIAE está à disposição da comunidade universitária
para auxiliá-los na orientação dos procedimentos a
serem adotados para o desenvolvimento dos estágios.

