
 

 

Prezado(a) estudante,  

Seja bem-vindo(a) à UNIRIO! É com muito prazer que recebemos você! Estamos 

certos de que o ingresso na UNIRIO é resultado de esforço e dedicação. Essa 

fase exigirá novos desafios e responsabilidades em vivências interculturais e 

científicas. Estaremos juntos nessa nova etapa e, desde já, desejamos um 

caminho de conquistas. Para facilitar sua adaptação, preparamos este manual 

do ingressante com informações sobre a UNIRIO e seus serviços de transporte, 

restaurante (bandejão), bolsas e demais modalidades de assistência estudantil. 

Aproveite a sua jornada universitária! 

PRIMEIROS PASSOS 

Uma das principais dúvidas de nossos ingressantes, após ter sua matrícula 

deferida, é sobre como realizar a inscrição em disciplinas. Informamos que esse 

processo ocorre automaticamente pelas Secretarias de cada curso. A partir 

do segundo período, a inscrição em disciplina será realizada unicamente 

via Portal do Aluno, dentro do período previsto no Calendário Acadêmico da 

UNIRIO. A grade de horário das disciplinas também deve ser verificada junto à 

Secretaria do curso. No link a seguir, você poderá obter mais informações sobre 

cada curso de graduação oferecido pela UNIRIO, assim como os fluxogramas.  

 http://www.unirio.br/prograd/cursos-de-graduacao 

 

ACESSO AO PORTAL DO ALUNO E INÍCIO DAS AULAS 

O início das atividades acadêmicas está previsto para o dia 27 de março, e a 

partir do dia 24 de março estará disponível o acesso ao Portal do Aluno, onde 

você poderá emitir sua carteira de estudante e acessar outras informações sobre 

seu curso.  

APROVEITAMENTO/ISENÇÃO DE DISCIPLINAS 

Os procedimentos relativos a aproveitamento/isenção de disciplinas foram 

estabelecidos pela Resolução N° 3871, de 1º de março de 2012. Para solicitar a 

aproveitamento/isenção de disciplinas, o aluno deverá entrar em contato com a 

coordenação do seu curso para obter mais informações sobre a documentação 

necessária, assim como acompanhar os períodos de solicitação pelo Calendário 

Acadêmico (http://www.unirio.br/prograd/calendario-academico).  

RIO CARD UNIVERSITÁRIO 

Tem direito ao RioCard Universitário o aluno cotista/Sisu ou hipossuficiente 

financeiro. O link a seguir reúne informações importantes sobre como realizar a 

solicitação do passe livre. 

 http://www.unirio.br/prograd/duvidas-frequentes/rio-card-universitario 
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BOLSAS E AUXÍLIOS 

O suporte aos discentes da UNIRIO realiza-se por meio dos seguintes projetos: 

Bolsa de Incentivo Acadêmico (BIA); Auxílio-Alimentação; Auxílio-Moradia; 

Projeto de Transporte Intercampi; Projeto de Alimentação para toda comunidade 

universitária, incluindo o Restaurante-Escola; atendimentos: social, nutricional, 

psicopedagógico e psicológico; apoio a participação nos eventos da Política 

Estudantil; apoio a atividades de esporte e apoio para participação de Bolsistas 

BIA em eventos acadêmicos. 

Fique atento à publicação dos editais que apresentam as regras para inscrição 

e manutenção dos benefícios. Para conhecer melhor sobre cada auxílio, acesse 

a página eletrônica da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE). 

 http://www.unirio.br/prae 

 

TRANSPORTE INTERCAMPI 

A UNIRIO disponibiliza para os seus alunos transporte que circula por três linhas: 

Baixada Fluminense, Zona Oeste e Tijuca até a estação do Méier. Os pontos 

serão somente para o desembarque, exceto o da Praia de Botafogo, para 

atendimento dos estudantes do CCJP. Todos deverão comprovar a matrícula 

mediante documento com foto. Para maiores informações sobre os roteiros e 

pontos de parada, acesse o link abaixo. 

 http://www.unirio.br/dae/transporte-intercampi 

 

RESTAURANTE ESCOLA 

Para ter acesso ao Restaurante Escola é necessário apresentar a carteira de 

estudante, que pode ser impressa pelo Portal de Identificação 

(https://id.unirio.br/id/default/login). 

Horário de funcionamento: De 2ª a 6ª feira - Almoço: de 11h às 14h - Jantar: de 

17h às 20h. Preço para alunos de graduação: R$ 3,00 (três reais). 

Para mais informações, acesse o link (http://www.unirio.br/prae/nutricao-prae-

1/setan/restaurante-escola).  

 

ATENDIMENTO PSICOLÓGICO   

A Direção de Assuntos Estudantis (DAE) oferece apoio psicológico que pode ser 

solicitado pessoalmente, por telefone ou e-mail.  

Tel.: 2542-8692  

E-mail: psicologia.dae@unirio.br  
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BIBLIOTECA CENTRAL   

Para atender aos cursos de graduação e pós-graduação do campus, a Biblioteca 

Central possui acervo voltado para as áreas de teatro, música, letras, 

humanidades, arquivologia, biblioteconomia, museologia, pedagogias, turismo, 

história, informática e biociências. Além da Biblioteca Central, cada Centro 

possui uma biblioteca própria. Para poder usufruir dos serviços basta apresentar 

documento oficial de identidade com foto, comprovante de residência, carteira 

de estudante ou declaração de matrícula. Alunos de graduação podem fazer 

empréstimo de até 3 obras por um período de 7 dias corridos.  

Horário de funcionamento: de 2ª a 6ª feira  

Biblioteca Central - 9h às 21h 

Biblioteca de Enfermagem - 8h às 17h 

Biblioteca do IB - 9h às 18h 

Biblioteca do CCJP - 9h às 21h 

Biblioteca de Medicina - 8h às 17h 

BIJU - 9h às 16h 

Para mais informações sobre o funcionamento e acervo, acesse o link abaixo. 

 http://www.unirio.br/bibliotecacentral 
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