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MINI GUIA DO ESTUDANTE 2018 

O Guia do Estudante 2018 tem como objetivo orientar os estudantes ingressantes na 

UNIPAMPA Campus Alegrete sobre a organização da Universidade e transmitir informações 

úteis sobre a cidade de Alegrete. Este guia está disponível no portal da Unipampa Campus 

Alegrete, na página do NuDE: 

http://porteiras.unipampa.edu.br/alegrete/index.php?option=com_content&view=article&id=835&Ite

mid=113 . 

 

 

UNIPAMPA – CAMPUS ALEGRETE 

 

 

 

 

 

A Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA) faz parte do programa de expansão das 

universidades federais do Brasil (REUNI). A Universidade iniciou suas atividades em outubro de 

2006.  É uma universidade multicampi com vários cursos superiores em 10 cidades da Metade 

Sul do Estado do Rio Grande do Sul: Alegrete, Bagé, São Borja, Itaqui, Uruguaiana, Santana do 

http://porteiras.unipampa.edu.br/alegrete/index.php?option=com_content&view=article&id=835&Itemid=113
http://porteiras.unipampa.edu.br/alegrete/index.php?option=com_content&view=article&id=835&Itemid=113
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Livramento, Dom Pedrito, São Gabriel, Caçapava do Sul e Jaguarão. A Reitoria fica situada em 

Bagé. Atualmente, com mais de 11.000 alunos matriculados, a Unipampa oferta 64 cursos de 

graduação, 35 especializações, 10 cursos de mestrados acadêmicos, 8 cursos de mestrados 

profissionais e 4 doutorados.   

 

REGIÃO DE ATUAÇÃO DA UNIPAMPA 

 

 

 

ENDEREÇO DO CAMPUS:  

 

Avenida Tiarajú, 810 - Bairro Ibirapuitã,  Alegrete – RS  

Cep: 97546-550     Fone: (55) 3421 8400     Fax: (55) 3421 8401 
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A UNIPAMPA- Campus Alegrete oferece os seguintes cursos:  

 

GRADUAÇÃO: 

 

 

  

  

 

 

 

PÓS-GRADUAÇÃO: 

 

➢ ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA ECONÔMICA 

➢ MESTRADO EM ENGENHARIA ELÉTRICA 

➢ MESTRADO EM ENGENHARIA 

 

 

ATENÇÃO!  

 

Para cada curso, existe uma página, localizada no site do Campus Alegrete: 

http://porteiras.unipampa.edu.br/alegrete/, onde você poderá encontrar as principais informações 

sobre os mesmos.  

 

 

 

http://porteiras.unipampa.edu.br/alegrete/
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COORDENAÇÕES DOS CURSOS  

 

Cada curso possui uma coordenação, formada por um Professor Coordenador e um 

Professor Coordenador Substituto. Esta coordenação é eleita periodicamente com a participação 

dos docentes, discentes e técnico-administrativos. A função da coordenação de curso é criar as 

condições e fazer cumprir de maneira adequada todas as atividades pertinentes ao curso, além de 

atender a questões trazidas pelos alunos e professores. 

 

 

● Ciência da Computação: Coordenador: Amanda Meincke Melo – Sala 229 

                   Substituto: Marcelo Caggiani Luizelli – Sala 311 

 

● Engenharia de Software: Coordenador: João Pablo Silva da Silva – Sala 317 

                   Substituto: Alice Fonseca Finger - Sala 317 

 

● Engenharia Agrícola: Coordenador: Carlos Aurélio Dilli - Sala 326              

 

● Engenharia Civil: Coordenador Ederli Marangon – Sala 328 

         Substituto: Marilia Ferreira Tamiosso– Sala 316 

 

 

● Engenharia Elétrica: Coordenador: Giovani Guarienti Pozzebon – Sala 322 

             Substituto: Marcelo Hahn Durgante - Sala 311 

 

● Engenharia Mecânica: Coordenador: Tonilson de Sousa Rosendo - Sala 330 

                Substituto: Maurício de Paz França - Sala 322 

 

● Engenharia de Telecomunicações:   

                                            Coordenador: Marcos Vinício Thomas Heckler – Sala 325 

                      Substituto: Fabiano Tondello Castoldi – Sala 325 
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DIREÇÃO DO CAMPUS ALEGRETE 

 

Diretor: Roberlaine Ribeiro Jorge – Sala 216 

Coordenador Acadêmico:  Felipe Denardin Costa – Sala 216 

Coordenador Administrativo: Fernando Munhoz da Silveira – Sala 217 

 

                                CORPO DOCENTE E TÉCNICO 

A relação de docentes e técnicos, bem como informações para contato com os mesmos,  

poderão ser encontradas no site do Campus Alegrete.  

 

                                    SECRETARIA ACADÊMICA 

É o órgão do campus responsável pelo atendimento às questões que envolvem os alunos, 

como matrícula, trancamento, aproveitamento de estudos, emissão de comprovantes, 

documentação, etc.  

Horário de atendimento aos alunos: segunda a sexta-feira, das 08h00min às 21h00min. 

É preciso estar atento aos períodos de atendimento especiais, como recessos/ períodos festivos 

ou horário de verão. 

Atenção para o horário de verão:  nas segundas-feiras das 12:30hs às 18:30hs; de 

terças à sextas-feiras das 8h às 14h (4 de janeiro ao dia 9 de março de 2018). 

Contatos:   Email: sec.acad.alegrete@unipampa.edu.br     Fone (55) 3421 8400 

Endereço: Av. Tiaraju, 810 – sala 116. 

 

                                                           

BIBLIOTECA 

Nosso acervo é composto por livros, obras de referência, CDs, DVDs, teses, periódicos, 

Portal de Periódicos da CAPES e a coleção de e-books da Springer.  O catálogo bibliográfico 

está informatizado, possibilitando a pesquisa online por autor, título e assunto, bem como a 

renovação e reserva de materiais. O Serviço Biblioteca on-line pode ser acessado na página da 

Biblioteca, localizada  no site do Campus Alegrete (final do menu de opções à esquerda). 

O acervo é atualizado mediante compra e doação. O prazo de empréstimo para materiais 

regulares é de 7 (sete) dias, podendo ser renovado pelo mesmo período, até 3(três) vezes, se não 

houver reservas. 

Horário de Funcionamento:  segunda à sexta: 8h às 21h. 
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Atenção para o horário de verão!! 

Contatos: Email: biblioteca.alegrete@unipampa.edu.br     Fone: (55) 3421 8403 - Ramal: 2002. 

Endereço: Av. Tiaraju, 810 – Sala 125 

 

CENTRO ESTUDANTIL (CEC) 

Os alunos têm representatividade nos órgãos colegiados da Universidade, com direito a 

voz e voto, conforme determina a legislação em vigor. O Centro Estudantil do Campus Alegrete 

(CEC), localizado na sala 104 do prédio acadêmico, congrega os Diretórios Acadêmicos dos 

cursos, e é o órgão máximo da representação estudantil no Campus.  

 

USO DA INTERNET NO CAMPUS 

 

Instruções para Conexão à Internet como aluno ou visitante na rede sem fio (wireless): 

Como Aluno: 

O aluno deverá conectar-se na rede UNIPAMPA-ALUNOS, encontrada nas propriedades 

das conexões wireless. No primeiro acesso ao navegador aparecerá uma página de autenticação, 

na qual o aluno deverá digitar seu usuário (matrícula) e senha recebida via e-mail. 

Para recuperação da senha institucional utilize o Painel de Serviços da UNIPAMPA:  

http://www.unipampa.edu.br/servicos . 

 

Como Visitante: 

O usuário deverá conectar-se na rede UNIPAMPA-VISITANTES, encontrada nas 

propriedades das conexões wireless. No primeiro acesso ao navegador aparecerá uma página de 

autenticação, na qual o usuário deverá informar o login: user-visitante e a senha: deverá ser 

solicitada na portaria ou ao Setor de Tecnologia da Informação e Comunicação (STIC) do 

Campus. 

OBS: Quaisquer problemas técnicos encontrados pelos usuários ou alunos, os mesmos deverão 

dirigir-se até o Setor de Tecnologia da Informação e Comunicação (STIC) do Campus, 

localizado na sala 221. 

                      

               

 

 

 

mailto:biblioteca.alegrete@unipampa.edu.br
http://www.unipampa.edu.br/servicos
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                     ESTUDANTE FIQUE ATENTO!  

                           

● A  localização das salas  de  aula  está disponível nos principais  murais  do campus.  

● As aulas do turno da manhã tem início às  7h30min , no turno da tarde às  13h30min e no 

turno da  noite às 18h30min.  

 

 

DURAÇÃO E INTERVALO DE HORA-AULA 

 

Cada hora aula corresponde a 55 min de duração, com intervalo de 05min. É prática no 

campus a concessão do intervalo apenas ao final do período completo da aula no dia (por 

exemplo, uma aula de dois turnos teria duração direta não de duas horas, mas de 1h50min, ao 

final do qual os alunos estão liberados). 

Cada intervalo de 55min na semana determina a carga horária (CH – horas/ aula) no 

semestre e equivale a 1 crédito. Cada crédito é o equivalente às 15h/ aula. Uma disciplina 

(cadeira) que utilize quatro períodos na semana tem durante o semestre terá, portanto, 60h/ aula 

ou 4 créditos. 

 

APROVAÇÃO  

 

 Aprovado é o discente que atender à frequência de 75% (setenta e cinco por cento) na 

carga horária do componente curricular (disciplina) e obter nota final igual ou maior do que 6 

(seis). 

 

CALENDÁRIO ACADÊMICO 

O calendário acadêmico apresenta todas as datas importantes para solicitações junto à 

Secretaria Acadêmica durante o ano letivo da Unipampa. Confira as datas sobre os períodos de 

matrículas e férias, trancamentos, aproveitamentos de estudos, entre outros. O calendário 

encontra-se na página da Unipampa.   

 

NORMAS DA GRADUAÇÃO 

Para conhecer mais sobre as normas que regem os cursos de Graduação da Unipampa,   

consulte a Resolução nº 29/2011, disponível no portal  institucional.  
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NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL-NUDE 

 

O NuDE- Núcleo de Desenvolvimento Educacional é responsável pelo atendimento de 

docentes e discentes do campus na área do desenvolvimento educacional, visando a qualidade da 

aprendizagem e a permanência do estudante na Universidade.  

A equipe de profissionais do NUDE Alegrete é composta  por: Fonoaudióloga,  Pedagoga  

Técnica em Assuntos Educacionais,  Tradutora e Intérprete de Libras e dois Assistentes Sociais.  

 

E-mail NuDE: nudealegrete@gmail.com 

Salas de Atendimento : 

Apoio Pedagógico - Sala 117 Ramal: 9553 

Assistência Estudantil - Sala 119 Ramal 2022 

 

Principais atividades 

- Desenvolvimento de projetos, eventos e campanhas com foco na aprendizagem e qualidade de 

vida do estudante; 

- Atendimentos pedagógicos e de assistência social (assistência estudantil); 

- Encaminhamentos para para profissionais externos (saúde) quando necessário;  

- Acompanhamento dos estudantes com deficiência;  

- Execução do Plano de Permanência.  

 

NINA - Núcleo de Inclusão e Acessibilidade 

 

         O Núcleo de Inclusão e Acessibilidade da Unipampa é responsável pela inclusão de 

pessoas com deficiência no Ensino Superior e pelo amparo destas em suas necessidades 

educacionais. Por pessoas com deficiência entende-se aquelas que apresentem qualquer tipo de 

deficiência permanente ou temporária. As ações do NInA são voltadas para pessoas com 

deficiência auditiva, surdez, deficiência visual, cegueira, deficiência física ou motora, deficiência 

intelectual, altas habilidades e superdotação.    

        O NInA tem como objetivos a identificação, cadastro e planejamento do ingresso, da 

permanência e da formação dos acadêmicos com deficiência; o levantamento das condições de 

mailto:nudealegrete@gmail.com
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infraestrutura e acessibilidade para proposição de adequação nas várias áreas, dos Campi da 

Unipampa; criação de mecanismos que possibilitem a flexibilização e inovação dos componentes 

curriculares nos cursos; desenvolvimento de ações de sensibilização, orientação e formação para 

alunos, docentes e técnicos administrativos, consolidando a política de educação inclusiva na 

Instituição. 

Maiores informações podem ser obtidas com a interface do NINA, a Tradutora e Intérprete de 

Libras Roberta Messa, na sala 117. 

 

Assistência Estudantil 

 

A Unipampa possui uma série de programas de assistência aos alunos, ações estas 

relacionadas ao Programa Nacional de Assistência Estudantil (Decreto 7234/2010) e organizadas 

dentro da política institucional para a área. Todos os programas são geridos pela Pró-reitoria de 

Assuntos Estudantis e Comunitários (PRAEC). Por isso, para tirar dúvidas a respeito, envie um 

e-mail para praec@unipampa.edu.br. 

Os editais das seleções são publicados no portal na UNIPAMPA e no site da Praec. 

 

                ATENÇÃO INGRESSANTE 2018: na sequência, apresentamos informações sobre 

auxílio financeiro destinado a estudantes, conforme editais publicados em 23/01/2018. Fiquem 

atentos aos prazos do processo seletivo previsto em cada edital.  

 

IMPORTANTE: A INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO SELETIVO 

PREVISTO NOS  EDITAIS NÃO GARANTE O RECEBIMENTO DOS BENEFÍCIOS!! 

 

1. PROGRAMA DE APOIO AO INGRESSANTE - EDITAL 007/2018 

 

http://novoportal.unipampa.edu.br/novoportal/sites/default/files/documentos/edital_007-

2018_programa_de_apoio_a_ingressantes.pdf   

 

Inscrições abertas para concessão do Apoio ao Ingressante, de natureza eventual e 

provisória, com o objetivo de oferecer condições de acesso e permanência do discente no curso 

de graduação presencial e em situação de vulnerabilidade socioeconômica, em conformidade 

com a Resolução nº 84/2014, de 30/10/2014.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7234.htm
mailto:praec@unipampa.edu.br
http://www12.unipampa.edu.br/sisu/assistencia/unipampa.edu.br
http://porteiras.r.unipampa.edu.br/portais/praaec/
http://novoportal.unipampa.edu.br/novoportal/sites/default/files/documentos/edital_007-2018_programa_de_apoio_a_ingressantes.pdf
http://novoportal.unipampa.edu.br/novoportal/sites/default/files/documentos/edital_007-2018_programa_de_apoio_a_ingressantes.pdf
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1. DOS CONTEMPLÁVEIS: 

 

1.1. Para ser contemplado, o discente deverá estar matriculado em, no mínimo, 20 (vinte) 

créditos semanais no primeiro semestre letivo de 2018 e atender pelo menos um dos seguintes 

critérios: a) ser ingressante com renda per capita inferior a 1,5 (um e meio) salários-mínimos; 

não residir e não possuir pais ou responsáveis que residam, até a data da matrícula, na sede do 

município onde se situa o campus da UNIPAMPA ao qual esteja vinculado; b) ter ingressado 

pela reserva de cotas das Ações Afirmativas em 2018 com renda per capita inferior a 1,5 (um e 

meio) salários-mínimos; não residir e não possuir pais ou responsáveis que residam, até a data da 

matrícula, na sede do município onde se situa o campus da UNIPAMPA ao qual esteja 

vinculado; c) ser ingressante e cadastrado no Cadúnico do Governo Federal, e a família ser 

contemplada com benefícios sociais (tais como Bolsa Família e Benefício de Prestação 

Continuada – BPC). Possuir renda per capita inferior a 1,5 (um e meio) salários-mínimos, não 

residir e não possuir pais ou responsáveis que residam, até a data da matrícula, na sede do 

município onde se situa o Campus da UNIPAMPA ao qual esteja vinculado.  

 

2. DOS AUXÍLIOS, VALORES E PARÂMETROS DE CONCESSÃO  

2.1. Para suprir as despesas iniciais de moradia e alimentação até o resultado final do processo 

seletivo ao Plano de Permanência, serão disponibilizados auxílios a título de Apoio ao 

Ingressante para a assistência estudantil dos discentes ingressantes em curso de graduação 

presencial utilizando os seguintes parâmetros e valores de concessão: 

 2.1.1. R$ 330,00 (trezentos e trinta reais) para discente matriculado em campus que disponha de 

Restaurante Universitário e não disponha de moradia estudantil, ou dispondo da moradia 

estudantil sem disponibilidade de vaga na modalidade alojamento, acrescido do subsídio integral 

no Restaurante Universitário.  

2.3. Para estimativa dos valores foi utilizado como parâmetro os do Plano de Permanência: 

Auxílio-Moradia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) e o Auxílio-Alimentação parcial de 

R$ 80,00 (oitenta reais) e Auxílio-Alimentação integral de R$ 160,00 (cento e sessenta reais). 

 

2.  PLANO DE PERMANÊNCIA  - EDITAL 008/2018 

http://novoportal.unipampa.edu.br/novoportal/sites/default/files/documentos/edital_008-

2018_plano_de-permanencia_2018.pdf  

http://novoportal.unipampa.edu.br/novoportal/sites/default/files/documentos/edital_008-2018_plano_de-permanencia_2018.pdf
http://novoportal.unipampa.edu.br/novoportal/sites/default/files/documentos/edital_008-2018_plano_de-permanencia_2018.pdf
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Este edital regra as inscrições para a seleção de candidatos ao Plano de Permanência, 

voltado para estudantes matriculados em cursos de graduação presencial e em situação de 

vulnerabilidade socioeconômica, em conformidade com a Resolução nº 84/2014, de 30/10/2014, 

observando-se:  

 

1.1 DOS PROGRAMAS  

 

1.1.1. Auxílio-alimentação – destina-se a contribuir com as despesas provenientes da 

necessidade de refeição diária do discente. Onde houver RU em funcionamento, o valor do 

auxílio é de R$ 80,00. Nos demais campi, o auxílio será no valor de R$ 160,00.  

1.1.2. Alimentação Subsidiada – nos campi onde estiver em funcionamento o Restaurante 

Universitário, os beneficiários do Plano de Permanência poderão acessar o RU com o valor da 

refeição totalmente subsidiado pela Universidade.  

 

1.2. Programa de Moradia Estudantil: o discente deve optar por uma modalidade, de acordo 

com a situação do Campus onde está matriculado.  

1.2.1. Auxílio-moradia, no valor de R$ 250,00 – visa a contribuir com as despesas decorrentes de 

pagamento de aluguel (ou similar) de discentes cuja residência seja externa ao município de seu 

Campus ou na zona rural e que necessitem fixar residência em região urbana no município onde 

está localizado o respectivo Campus.  

1.2.3. Para concorrer ao auxílio-moradia, é necessária a comprovação de que é oriundo de 

município diverso ou zona rural do município-sede do Campus em que estiver matriculado.  

 

1.3. Programa de Apoio ao Transporte: o discente deve optar por uma modalidade, de acordo 

com a respectiva finalidade. As modalidades não são cumulativas.  

1.3.1. Auxílio-transporte, no valor de R$ 80,00 – visa a contribuir com despesas de transporte até 

o Campus e para atividades acadêmicas regulares.  

1.3.2. Auxílio-transporte rural, no valor de R$ 100,00 – auxílio financeiro para despesas com 

transporte na realização de atividades acadêmicas, concedido aos estudantes que necessitem se 

deslocar para frequentar as aulas, que estejam em comprovada situação de vulnerabilidade 

socioeconômica e que comprovem residir na zona rural do município-sede do Campus a que 

estejam vinculados.  
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1.4. Programa de auxílio-creche  

1.4.1. Auxílio-creche: auxílio financeiro aos estudantes de graduação presencial em situação de 

vulnerabilidade socioeconômica, oriundos da rede pública de educação e que tenham filhos em 

idade de zero até 5 (cinco) anos, 11 (onze) meses e (29) vinte e nove dias, no valor de R$ 80,00 

(oitenta reais) por filho.  

1.4.1.1. O auxílio será repassado ao/à discente que comprove ser pai/mãe, ou que comprove ser 

responsável legal, por meio de termo de guarda ou termo de responsabilidade. 

 1.4.1.2. O benefício será repassado até o limite de 3 (três) crianças por discente.  

1.4.1.3. Se o pai e a mãe ou o(s) responsável/veis legal/ais forem concomitantemente discentes 

da UNIPAMPA, o benefício será concedido a apenas um.  

1.4.1.3.1. Para concessão do benefício, será necessário declarar e comprovar/que a criança e o 

responsável residem no mesmo endereço, conforme Anexo 12. 1.4.1.3.2.  

Nos casos em que ambos os pais solicitem o benefício, será dada a preferência à mãe da criança, 

desde que comprove ser responsável legal pela criança. 

 --------------------------------------------- 

Demais Programas e Projetos de Assistência Estudantil: 

 

Projeto de Apoio Social e Pedagógico 

O que é? 

O Programa de Apoio Social e Pedagógico (PASP) da UNIPAMPA é um plano de 

acompanhamento, desenvolvido através de projetos e ações que atendem as proposições da 

Política Nacional de Assistência Estudantil – PNAES – estabelecendo metas e condições para a 

permanência dos alunos do Ensino Superior Federal. Este Projeto tem a finalidade de assistir 

pedagogicamente os alunos das Ações Afirmativas e beneficiários do Plano de Permanência; 

colaborando com a superação das dificuldades dos alunos e buscando ações que melhorem o 

rendimento acadêmico. 

 

Como funciona? 

A equipe técnica do NuDe realiza o acompanhamento individual\grupal, junto ao discente 

que encontra-se em dificuldade para atingir o rendimento acadêmico necessário para aprovação. 

Não é necessária a seleção para participar. O aluno pode buscar o acompanhamento junto a 

equipe a qualquer tempo. 
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Programa de Desenvolvimento Acadêmico (PDA) 

 

O que é? 

O PDA é um programa voltado para a iniciação do aluno matriculado em uma área de 

atividade: ensino, pesquisa, extensão e práticas integradas. 

 

Como funciona? 

Primeiramente, servidores da Unipampa submetem seus projetos solicitando bolsas PDA 

nos editais internos. Após a fase de concessão de bolsas aos projetos, os coordenadores abrem 

suas seleções de bolsistas, fase na qual os alunos interessados podem se inscrever e disputar as 

vagas. O valor da bolsa varia conforme a carga horária (20h ou 12h semanais). 

Como se inscrever para a seleção? 

É preciso ficar atento ao lançamento dos editais de seleção de bolsistas, divulgados nos 

campi. As seleções de bolsistas sempre ocorrem pouco depois dos resultados da fase de 

concessão de bolsas PDA aos projetos submetidos pelos servidores. 

 

Programa de Apoio à Participação Discente em Eventos (PAPE) 

 O que é? 

 O PAPE incentiva a  participação  dos  estudantes, 

regularmente  matriculados  em  cursos  de  graduação  (excetuando  casos  de 

trancamento  total  de  matrícula),  em  eventos  presenciais que contribuam para a sua formação 

integral,  principalmente aos externos  à  Unipampa, realizados em cidade distinta da cidade sede 

do campus do estudante, por meio da concessão de auxílio financeiro. 

Como funciona? 

O aluno submete a solicitação ao setor designado no seu campus. 

Como se inscrever? 

O aluno preenche os formulários de solicitação nos termos do edital que regula o 

processo, encaminha no setor designado de seu campus e aguarda retorno pela unidade sobre o 

resultado da solicitação. 

Época de publicação de edital: início de cada ano letivo. 
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                         INFORMAÇÕES SOBRE ALEGRETE - RS 

 

                                         TELEFONES ÚTEIS  

 

.   RGE Sul Plantão 0800 707 7272 ou (55) 3422 4688 

.   Bombeiros 193 ou (55) 3422 1999 

.   Brigada Militar 190 ou (55) 3422 1177 

.   Câmara Municipal (55) 3422 4100 

.   Centro Administrativo Municipal (informações) (55) 3961 1652 

.   Casarão Parque Dr. Lauro Dornelles (55) 3422 1938 

.   Correios  (55) 3422 5151 

.   Corsan (escritório) (55) 3422 4575 

.   Daer  (55) 3422 4744 

.   Delegacia de Polícia  (55) 3422 4525            

.   Delegacia de Trânsito (DETRAN) 0800 510 3311 

.   Divisão de Trânsito  (55) 3961 1733 

.   Pontos de Táxi : (55) 3422 6290 

.   Rodoviária: (55) 3256 1242 

 

 

 

 IMOBILIÁRIAS  

 

NOME ENDEREÇO TELEFONE 

Adicon Rua dos Andradas, 1078 34226446 / 996269608 

Adir Imóveis   Av. Assis Brasil, 817 34228722 / 991649810 

Barbosa  Praça Getúlio Vargas, 138 34223421 

Barão  Rua Barão do Amazonas, 669 34214677 / 984520092 

C & A  Praça Getúlio Vargas, 480 34214438 

Grupo Imobiliário  Praça Getúlio Vargas, 233 34212799  

Central  Nossa S. do Carmo, 143/101 34224214  

Lidertec  Rua Barão do Amazonas, 405  34222045 

Nova Era  Rua General Vitorino, 153  34226225 

São Jerônimo  Rua Venâncio Aires, 477/04 34221450 / 34225888 

Shuck  Praça Getúlio Vargas, 497- 34213450 / 34214689 

 



 

15 

Zarif Rua Vasco Alves, 312 34221672 

Rima  Rua Gaspar Martins, 55  34224700 

Santa Marta  Av. Dr. Lauro, 31  34226882 

Soma  Rua dos Andradas, 679 34212515 

Souza  Rua General Sampaio, 1429 34223881 / 99627166 / 

84429743 

Triunfo  Av. Dr. Lauro, 407 34224378 

Samsul  Rua Tiradentes, 94  34222524 

Casa do Estudante de 

Alegrete 

Rua Jararaca, 260 Bairro 

Centenário  

999697565 

 

 

 

 HOTÉIS 

 

NOME  ENDEREÇO  TELEFONE 

Charrua Rua General Arruda, 421 - Centro 34225163 

Expresso Rua General Neto, 99 - Centro 34221498 / 34264348 

Dallas Rua Barão do Amazonas, 488 - 

Centro 

34225305 

São Jorge  Rua Joaquim Nabuco, 214 34223954 / 34225300 

Caverá  Rua Bento Manoel, 839 - Cidade 

Alta 

34224296 

Comodoro  BR 290, 578 34221288 

Limer  BR 290, 575 34224155 / 34224430 

Pousada 

Alegrete  

Av. Liberdade  34226366 / 99540675 

Hollywood  Rua Bento Manoel, 1417 34261342 

 

 



 

16 

 

Cadastro de Moradia 

O NuDE - Núcleo de Desenvolvimento Educacional -  (salas 117 e 119)  disponibiliza 

cadastro de moradias com indicações de imóveis para aluguel. Disponível na página do NuDE, 

localizada na página do Campus Alegrete.   

 

Transporte Urbano  

● Estudante cadastrado no Sindicato dos Transportadores Urbanos (STU) paga meia 

passagem. 

● Local para o Cadastro:   Sindicato dos Transportadores Urbanos de Alegrete. Rua 

General Sampaio, 1513 – Centro – Alegrete – Telefone: (55) 3422-3468 –  

E-mail: stualegrete@gmail.com 

● Linhas regulares  de ônibus urbano fazem o percurso do centro da cidade ao campus.  

● Preço único das passagens: R$ 2,65. 

 

 

ANOTAÇÕES: 
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