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O Restaurante Universitário, é uma unidade destinada a oferecer
refeições de qualidade a estudantes, docentes e servidores, além de constituir
um espaço de convivência e integração da comunidade acadêmica. O
atendimento do R.U. abrange uma parcela dos estudantes que buscam
economizar tempo e dinheiro em deslocamento. Atualmente, são fornecidas
cerca de quase 1.500 refeições por dia, das quais são almoço e jantar. Estas,
por meio de preparações à base de vegetais crus ou cozidos, um tipo de carne
(bovina, suína, de frango ou de peixe), arroz, feijão, farofa e fruta, podendo
esta ser, eventualmente, substituída por doce, ou suco.
Horário de Almoço: De segunda a Sexta, 11h-13h30 - *Sábado 11h - 13h
Horário do Jantar: De segunda a Sexta, 17h-19h

Saiba mais...
Empresas Jr´s

Administração Ciências Econômicas
Acesse o SIGAA!
Ciências Contábeis

Turismo

Edição Manual do Calouro Versão 2017.2 - Ana Luíza Moraes - Assessora de Comunicação CMRV
Maiores Informações: assessoriacmrv@ufpi.edu.br
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O Diretório Acadêmico (D.A) é a entidade estudantil que representa todos
os acadêmicos de um Campus Universitário. A equipe é composta por
discentes dos mais variados cursos que lutam por um mesmo propósito
independente de seus posicionamentos. Dentre os serviços ofertados pelo
Diretório Acadêmico 3 de Março, destaca-se a confecção de carteiras
estudantis, a concessão de equipamentos, emissão de certiﬁcados, entre
outros. A existência ativa de um D.A. faz com que o estudante tenha voz
dentro da universidade, pois é a partir das articulações dos membros que a
busca por soluções é concebida. E ainda, são desenvolvidas atividades que
objetivam oferecer entretenimento à comunidade acadêmica como eventos de
cunho cientíﬁco, culturais e acadêmicos.
E-mail: diretorio3demarco@gmail.com

O Núcleo de Assistência Estudantil (NAE) está vinculado à PróReitoria de Assuntos Estudantis e Comunitários por meio da Coordenadoria
de Assistência Comunitária (CACOM), sendo sua gestão, compartilhada com
a Diretoria do Campus Ministro Reis Velloso. Sua estrutura organizacional é
composta pelo SEBE (Serviço de Benefício ao Estudante), SEBS (Serviço de
Benefício ao Servidor), Serviço Psicossocial e Pedagógico e pelo Serviço de
Atendimento Médico e Odontológico. Esta política de benefícios tem a
ﬁnalidade de proporcionar ao aluno em situação de vulnerabilidade social e
econômica as condições de permanecia na instituição de ensino, contribuindo
para o desenvolvimento do desempenho
acadêmico, agindo de forma preventiva
nas situações de retenção e abandono de curso.
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06 - Msg Direção
07- Apresentação
08 - O Campus
09 - Coord. Especiais
10 - Coord´s Planej. e Pesquisa
11 - Coord´s Exten. e Ensino

A Ouvidoria foi criada com o objetivo de proporcionar uma melhor relação entre
os membros da comunidade da UFPI. Este mecanismo nos permite conhecer melhor a
realidade e o ﬂuxo de ações e problemas do CMRV.
Atribuições
Ÿ Representar o Acadêmico junto à instituição, viabilizando um canal de
comunicação;
Ÿ Simpliﬁcar procedimentos, facilitando o acesso do aluno à Ouvidoria e agilizando
as informações;
Ÿ Não decidir, mas encaminhar a questão à área competente para solucioná-la;
Ÿ Sugerir e recomendar soluções, atuando na prevenção e solução de conﬂitos;
Ÿ Buscar a correção de erros, omissões e abusos;
Ÿ Buscar garantir os direitos do discente;
Ÿ Solicitar o esclarecimento das questões envolvidas;
Ÿ Agir com integridade, transparência, imparcialidade e justiça; Resguardar o
sigilo;
Ÿ Zelar pelos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade;

12 - SEF e SEP
13 - Biblioteca
14 - Ouvidoria
15 - D.A / NAE
16 - R.U / Saiba Mais...

Objetivos
Ÿ Abrir canais de comunicação;
Ÿ Fortalecer vínculos;
Ÿ Auxiliar no exercício da autocrítica e da reﬂexão;
Ÿ Estimular a participação responsável;
Ÿ Estimular a participação cidadã.
Metas
Ÿ Estabelecer canais efetivos de comunicação entre a Instituição e o acadêmico;
Ÿ
Incentivar o respeito entre os envolvidos;
Ÿ Dar sustentação ao banco de dados;
Ÿ Solucionar/Agradecer a todas as solicitações encaminhadas.

17 - Agenda Telefônica

Formulário Online
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A Biblioteca Setorial é responsável pelo oferecimento, à comunidade
universitária, de serviços e produtos de informação necessários ao
desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão na UFPI,
bem como de acervos especíﬁcos em suas áreas de abrangência. O acesso ao
acervo foi uma das reivindicações e mudanças nos últimos meses.
“Essa sempre foi uma reivindicação dos estudantes. ” (Alex Marinho).
Outra mudança importante, foi a aquisição de novos exemplares e o processo
de digitalização dos materiais didáticos. Os alunos agora possuem um
laboratório de informática equipado com 13 computadores, dentro da
biblioteca, para maior comodidade. Os computadores possuem editores
básicos de texto e acesso à internet. Além do mais, há de 2 a 4 links de rede WIFI disponíveis para o acesso coletivo, com 2Mb casa, totalizando 15Mb para
biblioteca e arredores.
Telefone: 86 3323-5348Email: bibcmrv@ufpi.edu.br
Horário de Funcionamento: Segunda a Sexta das 8h às 20h
Chefe da Biblioteca Setorial: Cátia Regina Furtado da Costa
Bibliotecárias: Márcia de Arêa Leão Oliveira/Danielle de Lima Silva

O Campus Ministro Reis Velloso, por meio desta gestão, vem
fazendo com que a comunidade tenha participação nas diversas atividades e
nos serviços que aqui se encontram instalados, com destaque para o Serviço
Escola de Psicologia, o Serviço Escola de Fisioterapia, e o esperado
Laboratório de Análises Clínicas, que logo será inaugurado, além de muitas
ações que atendem os milhares de cidadãos, nos reaﬁrmando que o Campus
tem sua importância sim na comunidade. Existe um sentimento amplo de
apoio da classe política às causas desta instituição, uns destinando emendas
parlamentares, outros ﬁrmando parcerias para a manutenção da estrutura
universitária. Destacamos aqui a parceria com a Prefeitura Municipal de
Parnaíba, que permitirá a instalação do Laboratório de Análises Clínicas do
curso de Biomedicina, possibilitando uma prestação de serviços
incalculáveis para a população do Delta do Parnaíba, especialmente para
nossa cidade. Este já está concluído, e logo mais, a população parnaibana e
cidades vizinhas poderão desfrutar e se beneﬁciar do serviço que os alunos de
Biomedicina oferecerão, podendo os mesmos, ter a oportunidade de
aprimorar os conhecimentos absorvidos em sala de aula, obtendo uma
prática mais abrangente. Aproveitamos então, para saudar a comunidade
acadêmica, principalmente aos novos estudantes que este ano além de
fazerem parte da instituição, iniciam conosco mais quatro anos de gestão,
não sabedores estes, dos grandes avanços deste campus nos últimos anos e
que agora somam a nossa família, para mais um período de lutas e avanços.
Queremos desejar a todos os discentes, ingressantes e veteranos, um
produtivo semestre acadêmico e que suas escolhas sejam sedimentadas,
pelos conhecimentos que serão absorvidos durante esta jornada. Além disso,
é de suma importância que vocês aprendam também a ter amor e zelo por
nossa Universidade.
Um Grande Abraço da Direção
Saiba mais sobre eles...

Lattes: Alex Marinho
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Lattes: Ivanilza Moreira
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Estimado Calouro,
A Universidade Federal do Piauí - Campus Ministro Reis Velloso deseja a
você nossas Boas-Vindas!
Nos sentimos prestigiados com sua presença, e nesse ano letivo de 2017,
informamos o início de uma nova fase de crescimento e amadurecimento
institucional. Estamos consolidando as visões e perspectivas idealizadas
pela atual gestão, que vem atuando em plena consonância com a Reitoria
desde 2013, e ao longo desta nova jornada, ocorreu diversas ações
estratégicas, fundamentais para que este novo ciclo se iniciasse e fosse
sustentável. A você, ingressante, juntamente com os veteranos, gostaríamos
de aﬁrmar que juntos construiremos esta trajetória de crescimento e
constantes melhorias!
Este manual foi elaborado tomando-se como premissa básica a sua
facilidade de entendimento como ingressante na UFPI CMRV, sobre os
principais programas e serviços disponibilizados pela instituição, os quais
você poderá usufruir no decorrer de sua vida acadêmica. Este é um
instrumento de grande utilidade de comunicação e informação, pois a
ﬁnalidade é colaborar com o aumento da eﬁciência nos trâmites
administrativos, além de apresentar as melhorias ocorridas no Campus
Parnaíba.
Que a dedicação aos estudos seja rotineira e que os frutos sejam agradáveis,
ainda que o caminho pareça árduo.
SIGA-NOS NAS REDES SOCIAIS:
http://ufpi.br/parnaiba

@ufpicmrv

O serviço Escola de Fisioterapia (SEF) da UFPI, Campus Ministro
Reis Velloso, é um setor vinculado ao curso de Fisioterapia, com a ﬁnalidade
de proporcionar infraestrutura, materiais e equipamento necessários para o
desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão e
atendimentos de Fisioterapia nas diversas áreas. Inaugurado em 3 de agosto
de 2010, desde então, oferece tratamento, ﬁsioterapêutico gratuito aos
discentes e docentes da UFPI, bem como a comunidade parnaibana. Por ser
um serviço escola, o SEF tem como foco principal o desenvolvimento dos
estágios curriculares, os quais proporcionarão ao aluno o exercício
proﬁssional e práticas de intervenção ﬁsioterapêutica nas diversas
modalidades.

O Serviço Escola de Psicologia oferece à comunidade os serviços de
avaliação psicológica, atendimento, atendimento individual para crianças,
adolescentes e adultos, além de atendimento grupal e terapia de casal. O
serviço também oferece um plantão psicológico dentro de seu horário de
funcionamento para demandas extra e consideradas urgentes. Para esses
atendimentos, conta com dois psicólogos efetivos, além dos estagiários do
curso de psicologia. Contabilizou-se, ao longo do ano de 2014, um total de
2500 atendimentos, o que enfatiza o alto grau de comprometimento desta
instituição frente as necessidades da comunidade.

Código QR
Site UFPI Parnaíba

UFPI - Campus Ministro Reis Velloso
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A Coordenação Especial de Extensão do CMRV é o órgão responsável
por articular e acompanhar as atividades de extensão através de programas,
projetos, prestação de serviços, atividades culturais, cursos, eventos, etc., em
todas as suas áreas de atuação. Além disso, abre espaço para o diálogo entre a
Universidade e sociedade, trazendo questões a serem pensadas, conhecendo e
acompanhando de forma interativa as produções da comunidade, portanto,
reduzindo distâncias através da ação extensionista. A proposta é estender a
universidade para além dos seus muros, interagindo com a comunidade,
visando a troca de saberes, colaborando na construção de uma nova
universidade pública de qualidade. A Extensão Universitária é o processo
educativo, cultural e cientíﬁco que articula o Ensino e a Pesquisa de forma
indissociável e viabiliza a relação transformadora entre a Universidade e a
sociedade.

A Coordenação de Ensino, articulada com diferentes setores do
Campus, desenvolve atividades relacionadas ao desenvolvimento do ensino,
relacionadas as questões pedagógicas, curriculares e de gestão acadêmicoadministrativa e assessoria as Coordenações/Cheﬁas de Curso no
desenvolvimento dos aspectos pedagógicos e curriculares inerentes a proposta
descrita no Plano de Desenvolvimento Institucional, Resoluções e
Regimentos da UFPI. A universidade enquanto espaço e produção de
conhecimento, deve promover a prática reﬂexiva, mesma que se nega a reﬂetir
sobre seu papel e a construir esta habilidade em seus alunos, contrapõe a
essência de sua missão na sociedade. Nesta proposta busca-se, priorizar a
dimensão humana dos novos proﬁssionais, para que, num processo auto
reﬂexivo, se consolide uma nova forma de ver e fazer ciência. A ciência que se
move pelas pessoas, para as pessoas, fortalecida por objetivos humanitários e
democráticos. Mas esta é uma tarefa árdua e complexa, pois se identiﬁca, no
mundo do trabalho, a exigência de um proﬁssional especialista em atender e
sobreviver as exigências de uma produtividade sem limites.
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Escola de Aplicação

Novos Prédios

Espaços CMRV

Laboratórios

Hebário e Coleção
Zoológica do Delta
do Parnaíba

Biblioteca
Setorial
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As atividades das Coordenações Especiais
Direção
de Ensino, Pesquisa, Planejamento e
Coordenações Especiais
Vice
Extensões, são de extrema importância
Planejamento - Álvaro Caldas
para a gestão institucional do
Direção
Pesquisa - Anderson Guzzi
Ensino - Gilvana Pessoa
Campus e as mesmas são uma das
Extensão - Severino Cavalcante
Coordenações
Estágio: Rossália Silva
partes principais dentro de cada
de Curso
cadeia de gestão, responsabilizando-se
Administração
pela ﬂuidez das ações administrativas.
Biomedicina
Um dos propósitos da gestão é regimentar,
Ciências Contábeis
valorizando, assim, os desempenhos destas coordenações. Ciências Biológicas
Esta organização desempenha papel determinante para Ciências Econômicas
Engenharia de Pesca
que as problemáticas do Campus possam ser dividas e
Fisioterapia
Matemática
resolvidas de acordo com as competências coerentes.
Medicina
A coordenação de Ensino é intermediadora para os
Pedagogia
Psicologia
assuntos relacionados ao ensino, buscando
Turismo
melhorias e soluções que viabilizem a otimização
da transferência e qualiﬁcação do conhecimento, garantindo assim,
interações que permeiam as atividades docentes e dando apoio ás
coordenações de cursos. A Coordenação de Pesquisa vem, de forma
incessante, incentivar toda a comunidade às atividades de pesquisa,
organizando índices e, através dos mesmos, busca a cada dia mais espaço e
benefícios para nossos pesquisadores. Um resultado direto é a abertura de
novos programas de mestrado no Campus e a participação dos pesquisadores
UFPI/CMRV em atividades pioneiras na indústria de Parnaíba-PI. A
coordenação de Planejamento apresenta soluções no que diz respeito à
infraestrutura do Campos, ao tempo que planeja de maneira organizada a
expansão do mesmo, permitindo que o Campus, desfrute de uma estrutura
mínima para funcionamento, seja na infraestrutura ou na ﬂuidez dos
procedimentos administrativos. A Coordenação de Extensão contribui para a
realização de muitos eventos, e permite, assim, uma socialização da
comunidade ao apresentar ao público resultados de manifestações culturais,
valorizando desta forma, a cultura local.
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A Coordenação de Planejamento está trabalhando para a organização
dos espaços atuais de atividades da comunidade acadêmica, bem como na
projeção de construção de novos espaços, de maneira a tender as necessidades
de infraestrutura do Campus. Outro foco se trata dos mecanismos de
organização, mediante a implantação de novas técnicas e ferramentas de
trabalho, tais como a informatização do Campus e melhorias na comunicação
por meio da criação de vários canais de comunicação, também vale destacar
que, preocupados com a melhoria de ensino, a Coordenação de Planejamento
tem buscado parcerias externas com o setor público, dividindo assim,
responsabilidades e adequações para o atendimento da comunidade estudantil,
bem como o beneﬁciamento da população, através da expansão e
acessibilidade das mesmas, por meio de parcerias, como por exemplo o
Laboratório de Análises Clinicas, que funcionará dentro da comunidade, e,
futuramente, expansão das atividades dos SEF e SEP.

Buscando uma gestão compartilhada, transparente e participativa, a
Coordenada Especial de Pesquisa criou uma comissão de Pesquisa do
Campus, formada por docentes de todos os cursos, responsável pelo
compartilhamento de responsabilidades acerca do desenvolvimento e
planejamento da pesquisa no CMRV. Considerando o novo modelo de gestão
participativa do Campus Ministro Reis Veloso, o objetivo é identiﬁcar as
potencialidades e buscar auxiliar no desenvolvimento da pesquisa cientíﬁca. A
principal ﬁnalidade é concentrar os projetos de pesquisa e incentivar os
professores e alunos a publicarem seus trabalhos. Essa coordenadoria está
subordinada a Direção do CMRV e é através dela que seus esforços são
concentrados. Alunos, aproveitem os próximos anos se envolvendo com a
Universidade, vivenciando o cotidiano de aprendizado de socialização e de
compartilhamento do conhecimento. Toda aprendizagem precisa circular,
todo trabalho cientiﬁco tem que ser divulgado, publicado, lido, criticado e se,
sobreviver a todos estes procedimentos, consolidado.
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