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Olá, calouro !
Que bom que você chegou até aqui! 
 
Sabemos como essa nova jornada pode ser
desafiadora. Todas essas adaptações que são
demandadas, desde o começo da vida universitária
até a vivência na nova cidade... E foi pensando
nisso que a Gestão Spivak (2020/2021) do
Diretório Acadêmico de Relações Internacionais
da FURG decidiu elaborar esse guia. A sua vida
universitária começa agora, e queremos garantir
que conheçam tudo que a nossa universidade tem
a oferecer <3

Sem mais delongas, gostaríamos de desejar
parabéns a todes que conquistaram a tão
sonhada vaga na federal. 

 Let's bora?
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Antes de tudo você PRECISA  garantir que a sua
matrícula tenha sido efetuada com sucesso! por
isso, confira aqui sua modalidade de ingresso
com suas respectivas chamadas regulares e
documentos. 

prazos
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https://sisu.furg.br/matricula-e-documentacao/modalidades-de-ingresso


calendário
acadêmico

5
guia

do
Calouro

início do ano 
letivo 2021

 21
de jun.  21 a 25

de jun.

Período de

confirmação

de matrícula

dos calouros

at
ivid

ad
es
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e A

co
lhi

da

 C
ida

dã
/S

olid
ár

ia

 21 a
 25

de jun.

*Devido ao período da pandemia, algumas
universidades, incluindo a FURG, precisaram
paralisar por 6 meses, acarretando o atraso
do calendário. confira o calendário
completo aqui.

2início do período 
de trancamento de 
disciplinas

 05 
de jun. 6 de

agosto

término
 do período 

de trancamento de 

disciplinas

https://www.furg.br/arquivos/servicos/calendario-universitario-emergencial-2020-2021-furg-corrigido.pdf


ambientes 
virtuais

Agora que você é um furguiano, é necessario se inserir no Sistemas da FURG.
É lá que você consegue conferir tudo da sua vida acadêmica. Para o primeiro
acesso, utilizamos o Número de matrícula como usuário e CPF como senha.
confira o tutorial aqui
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uma vez dentro dos sistemas, você precisa aprender a usar o AVA FURG,
que será seu aliado para conseguir um bom desempenho nas disciplinas!
Nele você terá acesso aos materiais que os professores disponibilizam
;). confira o tutorial aqui

A FURG conta com uma biblioteca central em Rio Grande, somado as de
cada campi, sendo possível o empréstimo de livros no seu campi e a
solicitação de obras nas demais bibliotecas. mas, Para te auxiliar no
período de ensino remoto ao longo da pandemia, a FURG fez um
#collab com a Biblioteca Virtual Pearson, que possui um acervo de
+8.000 ebooks. #amaiordobrasil aqui

6

dentro do campus da furg o aluno possui livre acesso a 2 redes de wifi:
FURGSVP (senha disponibilizada na coordenação) e eduroam (acesso livre
a partir da matrícula)

wifi livre

ava moodle

Sistemas furg

biblioteca virtual

https://www.furg.br/arquivos/Noticias/2020/Institucional/02-10-20-tutorial-acesso-sistemas-servidores-furg.pdf
https://tecnologiaemeventos.furg.br/images/Guia_do_Estudante_AVA_FURG.pdf
https://plataforma.bvirtual.com.br/Account/Login?redirectUrl=%2F


bora de contexto?
a história da furg!
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1955
É criada a Escola de Engenharia
Industrial, primeira iniciativa de ensino
superior da cidade do Rio Grande. A
Escola foi o marco inicial da criação,
14 anos mais tarde, da Universidade
Federal do Rio Grande.

1987
A FURG passa à condição de fundação
pública e assume como vocação
institucional o ecossistema costeiro,
que orientará as atividades de ensino,
pesquisa e extensão.
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1999 
É aprovado o novo estatuto da
universidade, que passa a denominar-
se Fundação Universidade Federal do
Rio Grande (Portaria MEC 783/99).

Começa a consolidação dos campi
fora de sede, que se estende durante
2010.

2009

2010
Adoção do Sisu como principal
forma de ingresso nos cursos de
graduação, a partir de 2011.
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2012
Aprovação da utilização do nome
social no âmbito da FURG

Criação do cursos de
graduação em Relações
Internacionais

2014

2018
Primeira turma formada em Relações
Internacionais

*confira a história completa aqui.

https://www.furg.br/a-furg/historia


A Universidade Federal do Rio Grande aderiu em
2007 ao Programa de Reestruturação e
Expansão das Universidades Públicas Federais (REUNI)
e iniciou um processo de interiorização da FURG
no estado. Sendo assim, hoje a universidade
conta com os seguintes campi: 

campi
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campus sede

campus presencial

campus ead



O primeiro passo para chegar
em nosso campus É se
deslocar até a cidade de
Porto Alegre, que conta
com o aeroporto
internacional Salgado Filho
e a estação rodoviária da
cidade, que recebe ônibus
interestaduais;

Já em Porto Alegre, caso
você não esteja na
rodoviária, seu próximo
passo é se deslocar até a
mesma;

como chegar
em svp?

Na rodoviária, você deve procurar pelos guichês
e efetuar a compra da passagem até Santa Vitória
do Palmar. Lembrando que essa rota é feita pela
viação Planalto e vai até o Chuí, ou seja, nada de
dormir muito no ônibus para não perder o
ponto;

Na espera pelo ônibus na
rodoviária, procure pela sala de
espera da viação planalto que
possui ambiente climatizado,
banheiro, internet e afins.
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A viagem tem duração média de 8h e
o desembarque acontece na
rodoviária de Santa Vitória do
Palmar, que se localiza próximo
ao centro da cidade e pode ficar
tranquilo, porque ela conta com
um ponto de táxi.

dica: site veppo



o curso de r.i 
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inaugurado em 2015

a oferta anual de 45
vagas pelo sisu

O curso é voltado para
matérias do direito pelo seu
vínculo à Faculdade de Direito
(FADIR);

Esta região é
conhecida
como Campos
Neutrais

este nome vem pelo Tratado de
Santo Ildefonso (1777)à faixa de
terra que se estende dos
banhados do Taim ao Arroio
Chuí, cuja posse não poderia
ser reclamada por Portugal e
Espanha; 

“O Sul é o Nosso Norte” (em latim,
Australis Nostrum Borealis Est), o
que demonstra a intenção de pensar e
discutir a ciência das relações
internacionais em uma perspectiva
diferenciada, que contempla a
pluralidade de ideias e a postura
crítica.



o curso de r.i 
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logo do curso é baseada na obra América
Invertida (1943) do artista uruguaio

Joaquim Torres Garcia, que tem como
conceito “Nosso norte é o Sul.”



o curso de r.i 
"Não deve haver norte, para nós, senão por oposição
ao nosso Sul. Por isso agora pomos o mapa ao revés,
e então já temos a exata ideia de nossa posição, e
não como querem no resto do mundo. A ponta da
América, desde agora, prolongando-se, assinala
insistentemente o Sul, nosso Norte" - Torres García
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Assim, nossa logo possui as duas visões de
se compreender: 

A primeira delas é a de que estamos no Sul.
Não apenas em um sentido geográfico
(cartográfico), mas especialmente político de
estar na margem e na periferia do sul global.

A segunda afirmação é a de que estamos nos
Campos Neutrais, uma região de fronteira
marcada pelas relações internacionais. 

Nossa história começa no sul, mas
vislumbra o mundo em sua totalidade



A nossa universidade #mãezona proporciona auxílios
que visam evitar a evasão e abandono universitário de
alunos em situação de vulnerabilidade
socioeconômica, por entender as dificuldades
existentes no dia a dia. Essas oportunidades são
através do Programa Institucional de
Desenvolvimento do Estudante – PDE. 
O PDE tem três subprogramas: Subprograma de Apoio
Pedagógico, Subprograma de Formação Ampliada e
Subprograma de Assistência Básica. 

auxílios 
e bolsas
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E como eu consigo,
genteeee??

É só entrar em contato com a Pró Reitoria de
Assuntos Estudantis, a PRAE. Ou então ficar de
olho nos editais da FURG.
 O contato você encontra no final desse guia ;)



auxílios e
bolsas
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assistência básica

Transporte
 R$ 150

alimentação
 R$ 300

infância
 R$ 250
* destinado a mamães 
e papais universitários 

CEU:
 Moradia Universitária para estudantes

de outros municípios e áreas de
difícil acesso

https://www.furg.br/arquivos/Editais/2021/Bolsas-e-estagios/13-04-21-sab-edital12-svp-furg.pdf


auxílios e
bolsas
Bolsas e auxílios de Ensino,
Pesquisa e Extensão

epec: 

- Monitorias   
- Pesquisas      
- Projetos Extensão
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 R$400

*Há também a modalidade EPEC Social, voltada
para alunos cotistas

cnpq/fapergs: R$400

- pesquisas de iniciação
científica

PAENE: R$600

- apoio pedagógico a
estudantes com
necessidades específicas

Auxílio Digital: R$ 200

- Disponível no período
de ensino remoto



São as representações estudantis de cada curso, como o
Diretório Acadêmico de Relações Internacionais, que
amamos muitooo!  cada DA possui seu próprio estatuto
com regras e tempo de mandato. Você mesmo pode se
tornar um membro da próxima gestão e lutar pelos direitos
do seu curso!

Gestão 2020/2021: Spivak 
Somos a gestão que decidiu elaborar o guia para vocês,
a fim de introduzi-los a universidade e para ninguém ficar
perdido, rs. 

Contato: darifurg@gmail.com     e     @darifurg

O DCE é a entidade representativa de todos os
estudantes. É a maneira de manter a instituição viva
através de um espaço de luta e negociação dos
interesses estudantis.

Gestão 2020: Chapa 2 - Em Defesa da Furg e de Um
Outro DCE 
Contato: dce@furg.br  e  @dcefurg

atividades
extracurriculares
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Diretório Central dos Estudantes: 

 os Centros e Diretórios Acadêmicos (CA’s e DA’s:)

https://www.instagram.com/dcefurg/
mailto:darifurg@gmail.com
https://www.instagram.com/darifurg/
https://www.instagram.com/darifurg/
https://www.instagram.com/dcefurg/
https://www.instagram.com/dcefurg/
https://www.instagram.com/darifurg/
https://www.instagram.com/darifurg/


São os locais para você que
sonha em ser #pesquisador e
contribuir com a ciência brasileira.
Cada grupo tem uma área específica
de estudo, e o mais legal é que
você pode debater e melhorar seu
senso crítico sobre o tema.

atividades
extracurriculares
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Grupos de Pesquisa:



atividades
extracurriculares
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Propósito: Evidenciar debates interseccionais para os estudos e as
pesquisas nas Relações Internacionais por meio de uma perspectiva
decolonial. Ou seja:  Analisar as Relações Internacionais por meio do
gênero, raça, classe, sexualidade, nacionalidade e outros!

Grupos de Pesquisa: inderi

Interseccionalidade e
Decolonialidade nas ri's

Encontros:
 Quinzenais                                                                 

Realizações: 
Seminários, projetos de

pesquisa, debates e eventos           

https://linktr.ee/inderifurg
https://linktr.ee/inderifurg


atividades
extracurriculares

Propósito: Pesquisa e estudo relativos ao regime jurídico do mar e
à governança dos mares e oceanos na perspectiva do direito e das
relações internacionais. Formado por pesquisadores de iniciação
científica e pós graduação.
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Grupos de Pesquisa: labmar

Laboratório de Pesquisas
em Política e Direito do Mar

Encontros:
 semanais

Realizações: 
pesquisa e publicações

https://ri.furg.br/noticias-editais-eventos/noticias/246-25-10-2019-laboratorio-de-pesquisas-em-politica-e-direito-do-mar-abre-vaga-para-pesquisadores
https://ri.furg.br/noticias-editais-eventos/noticias/246-25-10-2019-laboratorio-de-pesquisas-em-politica-e-direito-do-mar-abre-vaga-para-pesquisadores


atividades
extracurriculares

Propósito: Um espaço de debate e estudo com o foco nas políticas
públicas, relações internacionais, ciência política e direito. Conta com a
participação de estudantes de graduação, mestrados, doutorado e
pós-doutorado.
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Grupos de Pesquisa: neppu

Núcleo de Estudos em
Políticas Públicas e Opinião

Encontros:
 variáveis                                                                  

Realizações: 
Debates, pesquisa e oficinas           

http://neppufurg.blogspot.com/2020/08/a-alienacao-parental-e-formacao-de-uma.html
http://neppufurg.blogspot.com/2020/08/a-alienacao-parental-e-formacao-de-uma.html


atividades
extracurriculares

Propósito: Leitura orientada de clássicos da literatura buscando
interpretar e compreender a visão das Relações Internacionais. 
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Grupos de Pesquisa: ri e
literatura

relações internacionais e
literatura

Encontros:
 mensais                                                                    

Realizações: 
Discussão de livros,

formulação de resenhas e
artigos 

https://ri.furg.br/noticias-editais-eventos/editaisblog/365-17-08-relacoes-internacionais-e-literatura-edital-01-2020
https://ri.furg.br/noticias-editais-eventos/editaisblog/365-17-08-relacoes-internacionais-e-literatura-edital-01-2020


atividades
extracurriculares

Propósito: Oferecer um espaço periódico para debates e estudos de
textos que compreendam o futebol como fenômeno de estudo das
Relações Internacionais. Além de colaborar na formação acadêmica
dos discentes em torno da construção de objetos de pesquisa,
artigos acadêmicos e trabalhos de conclusão de curso.
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Grupos de Pesquisa: ri e  futebol

relações internacionais e
futebol

Encontros:
 variáveis

Realizações: 
: Debates, leitura, pesquisa,

artigos acadêmicos e
tcc's 



Empresa júnior é uma associação
civil sem fins lucrativos e com fins
educacionais formada exclusivamente
por alunos do ensino superior ou
técnico.

atividades
extracurriculares
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empresas juniores:



atividades
extracurriculares

A RIEX Jr., do CNPJ 41.246.874/0001-00, é uma empresa júnior gerida
pelos graduandos de Comércio Exterior e Relações Internacionais da
Universidade Federal do Rio Grande - FURG, que oferece serviços de
consultoria empresarial e organiza eventos para a comunidade de
alunos da FURG e comunidade externa, a fim de impactá-los através do
protagonismo universitário.

26

empresas juniores: riex

riex jr. 
consultoria internacional

contato:
empresajuniorfurg@gmail.com

@riexconsultoriajr
 guia
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fundação:
maio de 2019

https://www.instagram.com/riexconsultoriajr/
https://www.instagram.com/riexconsultoriajr/
https://www.instagram.com/riexconsultoriajr/
https://www.instagram.com/riexconsultoriajr/
mailto:empresajuniorfurg@gmail.com


Buscam a voz ativa de grupos
minoritários dentro da universidade.
Os coletivos se unem para uma causa
e promovem debates, ações e
eventos com o intuito de diminuir os
casos de discriminação, dando a
oportunidade de acesso à
informação e conhecimento

atividades
extracurriculares
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coletivos:



atividades
extracurriculares
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coletivos:

coletivo preto:
@coletivo_carolinadejesus

 

coletivo feminista:
@coletivomariellefrancofurg

 

coletivo LGBTQIA+:
@lgbtqicoletivo 

coletivo de animais:
@coletivodeanimaisfurg

https://www.instagram.com/coletivo_carolinadejesus/
https://www.instagram.com/lgbtqicoletivo/
https://www.instagram.com/coletivomariellefrancofurg/
https://www.instagram.com/coletivodeanimaisfurg/
https://www.instagram.com/coletivo_carolinadejesus/
https://www.instagram.com/coletivomariellefrancofurg/
https://www.instagram.com/lgbtqicoletivo/
https://www.instagram.com/coletivodeanimaisfurg/


São associações independentes,
formadas pelos estudantes com o
objetivo de integrar os alunos.
Estão ligada à prática de esportes,
a promoção de festas e eventos,
além da organização de ações
voltadas para um retorno positivo
para a sociedade

atividades
extracurriculares

29
guia

do
Calouro

atléticas:



Ela constitui-se de uma Organização Estudantil sem fins lucrativos,
sem filiação partidária, sendo entidade laica, livre e independente de
orientações filosóficas, partidárias ou religiosas. Visa a integração
da comunidade acadêmica com os munícipes de Santa Vitória do Palmar,
sendo realizado através da promoção de esportes, lazer e eventos
de cunho social.

atividades
extracurriculares

30

atléticas: frontsul

Associação Atlética
Acadêmica frontsul

contato:
aaafrontsul@hotmail.com

@frontsul
 guia

do
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fundação:
23 de Agosto

de 2017
 

https://www.instagram.com/frontsul/
https://www.instagram.com/frontsul/
mailto:empresajuniorfurg@gmail.com
mailto:empresajuniorfurg@gmail.com


O COERI Sul é a instituição
representante dos estudantes de
Relações Internacionais do Sul do
país, buscando promover a
cooperação e integração dos
graduandos do curso, bem como
um lugar de debate para melhor
posicionamento conjuntural.

atividades
extracurriculares
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COERI Sul

Fundação: 
 2012 no III Encontro
Estudantil Regional de

Relações Internacionais. 

Contato: 
coerisul.contato@gmail.com

 @coerisul 



O mais interessante é que podemos
participar de diversos eventos que
nos possibilitam desenvolver
habilidades, como apresentar
trabalhos, fazer networking (e
conhecer vários migs e crushs
rsrs). Vamos te contar os mais
tops, 

eventos
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eventos
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semana
acadêmica de

relações
internacionais

Encontro Estudantil
Regional de
Relações

Internacionais 

Encontro Nacional
dos Estudantes de

Relações
Internacionais

Encontro de Pesquisa em
Relações Internacionais Model United

Nations 

Mostra da
Produção

Universitária 

Interracionalização Ciclo de Palestras

https://www.instagram.com/p/CLFZONIp64R/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/eerri2020/
https://www.instagram.com/eneribahia/
https://www.instagram.com/eprifurg/
https://www.instagram.com/amunbrazil/
https://mpu.furg.br/18-mpu
https://www.instagram.com/interracionalizacao/
https://ri.furg.br/noticias-editais-eventos/noticias/313-ciclo-de-palestras-das-relacoes-internacionais


intercâmbios
acadêmicos

além de possuir convênios com universidades do mundo inteiro
(como canadá, eua, rússia, espanha...), a furg possuí programas
de mobilidades nacionais (outras uf's do brasil). Os
intercâmbios tem duração média de 6 meses a 2 anos. fique de
olho nos editais ou entre em contato com a secretaria de ri. 
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programas semestrais:
bracol

 
brasil -> colômbia

bramex
 

brasil -> méxico

escala
 

brasil -> Uruguai
brasil -> argentina

santander ibero-americanas
 

países diversos

andifes
 

mobilidades entre
uf's do brasil

augm
 

mobilidades virtual
para uruguai

https://reinter.furg.br/


sobrevivendo
em svp
A gente sabe que adaptação em uma city nova não
é nada fácil, principalmente quando se vem de outro
estado. foi pensando nisso que separamos
algumas dicas essenciais de sobrevivência na
cidade. 

Beleza, a parte que a nossa família mais se preocupa é
o quanto que vai ficar essa brincadeira, né? Então a
gente vai dar uma média de preços:

Sugerimos que vocês dividam casas, pelo menos no 1º ano,

porque vai facilitar a sua vida e vai dividir esse preço pela

metade!

Ah, mas compartilhe casa com pessoas que tenham a mesma

vibe que você, isso é super importante na hora da escolha, ok?
guia

do
Calouro

aluguel:

35

média de preço: 700 - 1,500



sobrevivendo
em svp
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dicas de imobiliárias:

- Morada Negócios Imobiliários 
    Contato: (53) 3263-5806
- Farol 
    contato: (53) 3263-3597
- Nova
    Contato: (53) 99953-5209

dicas de pensionatos:

- Cervantes
Contato: (53) 99903-8957 

- Pensionato apenas para meninas:     
Contato: (53) 9936-0524

obs: existe a opção de alugar direto com o proprietário
(geralmente deixam os números para contato na frente da house), e
isso é bom pois você tem uma maior facilidade para negociar, e não
precisa de caução.

- Aluguel Santa Vitória
-Classificados Santa Vitória do palmar 

- classificados Chui, SVP
- Mergulhão Santa Vitória do Palmar 

- FURG Campus SVP
- FURG SVP | Oficial® - Universidade Federal do Rio Grande 

- FURg

grupos do facebook

https://www.facebook.com/groups/871595466290770/
https://www.facebook.com/groups/416048205125488/
https://www.facebook.com/groups/416048205125488/
https://www.facebook.com/groups/1498170640415974
https://www.facebook.com/groups/231293877072692/
https://www.facebook.com/groups/231293877072692/
https://www.facebook.com/groups/1497508940566815/
https://www.facebook.com/groups/furgsvp/
https://www.facebook.com/groups/furgsvp/
https://www.facebook.com/groups/GrupoDaFURG


sobrevivendo
em svp
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mercados:
Quando precisar comprar o pão de cada dia, temos
alguns dicas de mercados, se liga:

Langoni
Endereço: Av. Campos Neutrais,

1846 - Centro
perto de: 3 ruas atrás da

barão

milano
Endereço: R. Conde de Porto Alegre,

622 - Centro
 

perto de: 1 rua atrás da barão

kolbe
Endereço: Coab II, Santa

Vitória do Palmar
 

perto de: opção mais
afastada, COAB II

tutunguinha (feira):
endereço: R. João de Oliveira

Rodrigues, 794 - Cardeal
 

perto de: bombeiros



sobrevivendo
em svp

guia
do

Calouro 38

passos
Endereço: R. Gen. Osório,

1367- Centro
 

perto de: 2 quadras para
baixo da #barão

24h
Endereço: Av. Justino Amonte Anacker,

Nº44 - Cardeal
 

perto de: cardeal

hiper preço
Endereço: R. Mirapalhete, 1082, 

 
perto de: hospital

altas horas:
Endereço: R. Mirapalhete, 777 - Coxilha

 
perto de: hospital

mercados:
na cidade as coisas fecham cedo, mas os que sempre
salvam nós na madrugada:
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são joão:
Endereço: R. Barão do Rio

Branco, 1010 - Centro
 

perto de: #barão

panvel:
Endereço: : R. Barão do Rio Branco,

439 - Centro
 

perto de: praça principal

agafarma:
Endereço: Centro, Santa Vitória

do Palmar 
 

perto de: bradesco

Kristal
Endereço: R. Mirapalhete, 921 - Centro

 
perto de: hospital

farmácias:
Se você for na barão (rua principal), terá váárias
opções de farmácias, como:
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milano:
Endereço: R. Conde de Porto

Alegre, 622 

Espaço Gourmet:
Endereço: R. Conde de Porto Alegre, 419

contato: (53) 3263-3322

purosabor:
Endereço: joão de Oliveira

Rodrigues, 794 

restaurantes nova aliança:
Endereço: R. Barão do Rio Branco, 1082 

contato: (53) 99956-7455 

restaurantes:

pizzarias:
il forno:

Endereço: R. Conde de Porto Alegre
contato: (53) 99965-1844

Chefe del Porto:
Endereço: R. Barão do Rio Branco, 1138

contato: (53) 99991-0920

lanches:
savana:

Endereço: R. Gen. Osório, 1655-1805
contato: (53) 3263-2334

cabritas:
Endereço: R. Saldanha Marinho - Centro, 

contato: (53) 99961-4342

point lanches:
Endereço: R. Barão do Rio Branco, 834 
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onde rolezar?
O ideal é procurar um veterano, porque os
melhores roles acontecem na casa dos #migos,
então ande em bando.
Mas, se tiver a fim de ir em algum lugar específico,
segue a lista:

armazém 1123:
R. Barão do Rio Branco, 1138

beer house:
R. Sete de Setembro, 1386

Armazém - mercearia 
R. Sete de Setembro, 1930

Festas da Frontsul:
 

esTão sempre divulgando nos
grupos, mas fique atento ao insta

@frontsul 
 

Hermenegildo:
 

 ou carinhosamente Hermena é a maior
praia do mundoo!
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onde rolezar?
Uruguai é pertinho, e tem umas opções tops para
noite, como:

tatanka:
Av. Uruguay, 974-936 -

Centro, Chuí 

Almo2Bar
BR-471 - Centro, Chuí. 

 96255-000
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para não esquecer!
Temos bus gratuito que é fornecido pela
facul, mas tem que se atentar aos
horários e aos pontos que ele passa! 
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para não esquecer!

internet: psicólogo:

universal

wwn

Para manter a saúde mental em
dia, temos o psicólogo
que a faculdade disponibiliza,
totalmente gratuito! 

fora da faculdade nós
recomendamos o Gabiatti,
que sempre fornece
descontinhos e é bem
avaliado
contato: (53) 8405-2141

http://provedoruniversal.com.br/
http://www.wwn.net.br/site/
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para não esquecer!
santa vitória do palmar é muito frio
(sério... muito frio!)

roupas de frio são tudo (roupa térmica)

23 DE MAIO DE 2018 19 DE AGOSTO DE 2019

Se você puder, recomendamos um lençol
elétrico, AQUECEDOR E (MUITO) CHIMARRÃO.

Faz uma boa diferença, sério!
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-  Direção do Campus:
 direcaosvp@furg.br

- Coordenação do curso: ccri@furg.br
Coordenador:fernandocomiran@gmail.com
Vice-coordenadora:
gabrielamkyrillos@gmail.com
 
- DARI; 
darifurg@gmail.com

- PRAE; 
prae@furg.br
 praesvp@furg.br 

- Ouvidoria:
(53) 3293.5440 / 3293.5450
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