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A Pró-Reitoria de Graduação tem a função de 

planejar, coordenar e acompanhar as atividades de 

Ensino e Aprendizagem nos cursos de Graduação da 

UFERSA. Dentre as funções específicas da 

PROGRAD estão: 

 Elaborar normas e regulamentos relativos às 

atividades de graduação a serem submetidos às 

instâncias competentes para aprovação. 

 Realizar atendimento didático pedagógico e 

fonoaudiológico aos docentes e discentes; 

 Acompanhamento do Programa de monitoria, 

tutoria e demais programas vinculados ao 

Ensino de Graduação; 

 Coordenar o programa de mobilidade 

acadêmica entre as universidades; 

Contatos: 

Pró-Reitoria de Graduação: 

http://prograd.ufersa.edu.br/  

Secretaria: (84) 3317-8234 / Pedagógico (84)3317-8252 

prograd@ufersa.edu.br 

 

 

NÃO ESQUEÇA!!! 

Acesse o manual do aluno em: 

http://prograd.ufersa.edu.br/manuais/ 
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COORDENAÇÃO DE CURSO 

Cada curso da Universidade tem um 

coordenador e vice que dentre as funções 

desempenhadas está à orientação dos alunos no que 

se refere à estrutura curricular, disciplinas 

disponíveis no semestre, projeto pedagógico do 

curso e orientação acadêmica. Essas e outras 

informações referentes ao curso podem ser 

encontradas em:  

http://ufersa.edu.br/cursosgraduacao/ 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

A verificação do rendimento acadêmico será 

feita por disciplina, abrangendo sempre os aspectos 

de assiduidade e verificação de aprendizagem, sendo 

ambos eliminatórios. Em relação a assiduidade, o 

aluno deverá frequentar pelo menos 75% das aulas 

das disciplinas. Caso o número de faltas seja superior 

a 25% o aluno será reprovado por faltas, 

independente das notas obtidas na avaliação. Essas e 

outras informações podem ser encontradas no 

manual do aluno que pode ser visto em: 

http://prograd.ufersa.edu.br/manuais/ 

 

CALENDÁRIO ACADÊMICO 

No Calendário Acadêmico o aluno pode 

encontrar informações importantes como o período 

letivo, período de matrícula nas disciplinas, dias 

reservados para os exames finais, período de 

apresentação de Trabalhos de Conclusão de Curso, 

provas de transferência, entre outras informações.  

Acesse o Calendário Acadêmico no link: 

http://prograd.ufersa.edu.br/  

SIGAA 

O SIGAA (http://sigaa.ufersa.edu.br) é o 

Sistema de Gestão de Atividades Acadêmicas. 

Através dele o aluno poderá, entre outras funções: 

 Emitir histórico e declaração de vínculo 

 Visualizar local e horário das disciplinas 

 Visualizar notícias e materiais 

disponibilizados pelo professor 

 Realizar matrícula em disciplinas 

IMPORTANTE: a partir do 2º semestre o discente é 

responsável por sua matrícula, por isso deve ficar 

atento ao calendário acadêmico.  

FONOAUDIOLOGIA 

O papel do Fonoaudiólogo Educacional é 

contribuir para a melhoria do processo de ensino e 

aprendizagem no que se refere à linguagem oral e 

escrita, audição, comunicação, adaptações 

curriculares, assim como nos cuidados com a 

respiração, voz e alimentação. Dessa forma, o serviço 

de fonoaudiologia da UFERSA, procura por meio do 

planejamento e execução de ações, contemplar 

discentes e docentes com orientações, avaliações e 

encaminhamentos no que diz respeito às alterações 

e/ou dificuldades relacionadas ao processo da 

comunicação, do ensino e da aprendizagem. 

 

 

 

 

DIVISÃO PEDAGÓGICA 

Divisão Pedagógica é formada por uma equipe 

multidisciplinar, composta por pedagogas, 

fonoaudiólogo e intérprete de libras que busca 

auxiliar o discente em sua vida acadêmica com: 

orientação de estudo, acompanhamento e 

intervenção em suas atividades de estudar, quanto 

na relação entre professores, conteúdo e alunos. 

Além disso, a Divisão ainda coordena os programas 

voltados para a melhoria do Ensino de Graduação, a 

citar: 

 MONITORIA: o Programa de Monitoria é 

uma importante forma de auxiliar os estudantes com 

dificuldades na disciplina. O monitor atua como 

auxiliar do professor, podendo ministrar aulas de 

revisão de conteúdos, resolução de exercícios, 

auxiliar em atividades práticas, dentre outras 

funções. Mais informações: 

monitoria@ufersa.edu.br 

http://pedagogico.prograd.ufersa.edu.br/monitoria 

 

 TUTORIA: O programa de tutoria busca orientar 

os alunos ingressantes com o auxilio dos tutores de 

turmas. Esses tutores procuram detectar as 

dificuldades dos alunos e age como intermediário 

entre o aluno e os vários setores que compõem a 

UFERSA.  Ressaltamos que ele ainda está em fase de 

implantação, por isso atende, no momento, apenas o 

curso de Ciência e Tecnologia – Campus Mossoró.   
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