


Primeiros passos

SALAS DE AULA

Depois de ter realizado a inscrição em disciplinas, o aluno receberá um documento (Plano de Estudos) onde 
estarão listadas todas as disciplinas que cursará, seus dias e horários.

Para encontrar o local das salas de aula, o aluno deverá identificar a disciplina pelo curso que a oferece. Por 
exemplo, as disciplinas cujo código se inicia por MEM, MEP ou MFE são oferecidas pela EEAAC-UFF e as 
salas de aula estão distribuídas na EEAAC. Para localizar as salas de aulas fixas do semestre, o aluno deverá 
consultar o mapa de salas localizado no site da EEAAC, na aba “Mapa de Salas”. 

As demais disciplinas com códigos como MMO, GNE, MSS e GBG, por exemplo, são oferecidas por diversos 
departamentos, localizando-se nos Campus Biomédico, Valonguinho, Gragoatá e Praia Vermelha. Quando os 
docentes comunicam à Coordenação de Curso a localização das salas, as mesmas são informadas no Mapa de 
salas na aba “ Salas fora da EEAAC”. Este pode ser acessado na barra de menu do site da Escola. 

IDUFF

   O IDUFF é um sistema acadêmico onde os usuários podem fazer inscrição online em 
                                       disciplinas, ter acesso ao seu histórico, quadro de horário e plano de estudos do 
                                       semestre em curso, além de poder gerar declarações automaticamente e atualizar dados
                                       cadastrais sem que precisem se deslocar a um setor da Universidade. Para isso:  

                                       1.   Acesse: https://inscricao.id.uff.br/;
                                       2.   Clique em “Ative ou recupere sua conta aqui”;
                                       3.   Digite seu CPF e siga as instruções exibidas na tela.

CARTEIRINHA DE ESTUDANTE

Uma vez cadastrado no idUFF, o aluno já pode solicitar a carteirinha. Além de identificá-lo, a  carteirinha 
pode ser utilizada em terminais de recarga espalhados pela UFF, bibliotecas universitárias e Restaurantes 
Universitários (bandejões). Também pode ser usado como RioCard e cartão de débito, caso o aluno possua 
uma conta bancária no Banco Santander. Para solicitar a carteirinha, o aluno deverá:
1.   Acessar: https://sistemas.uff.br/saci;
2.   Utilizar seu CPF e senha do idUFF para fazer login;
3.   Seguir as instruções exibidas na tela e acompanhar o site para verificar o andamento da emissão e entrega 
da sua carteirinha.



Para retirar a carteirinha, uma vez que esteja pronta, verifique no site aonde deverá se dirigir, com seus docu-
mentos de identificação. 
Enquanto aguarda a confecção de sua carteirinha, você poderá utilizar uma declaração de regularidade de 
matrícula gerada pelo IdUFF, acompanhada de um documento oficial com foto.

REDE WI-FI (EDUROAM)

A Universidade Federal Fluminense possui uma rede de internet wi-fi para o acesso da comunidade universi-
tária. A rede está disponível em todos os campi e para acessá-la o aluno deverá seguir as instruções contidas 
nesse material divulgado pela MidiaCom: http://www.midiacom.uff.br/eduroam-br/uff/.

APLICATIVO UFF MOBILE

Caso possua um celular do tipo smartphone, o aluno poderá baixar o aplicativo UFF 
Mobile, disponível na Google Play Store e no iTunes. No aplicativo, o aluno terá acesso 
rápido ao seu plano de estudos, cardápio do dia do bandejão, notícias e eventos, além 
das rotas do Busuff (linhas especiais e gratuitas de ônibus que deslocam os alunos entre 
os campi da UFF).

E-MAIL ID.UFF.BR

A UFF possui uma pareceria com o projeto Google for Education e isso garante aos alunos da universidade 
um email gratuito e com armazenamento ilimitado na plataforma do Gmail, através do endereço “seuemail@
id.uff.br”. É através desse email que a UFF fala com os alunos, enviando comunicados e divulgando eventos. 
Para ativar seu UFFMail, siga os seguintes passos:

1.   Acesse o Portal idUFF, através do endereço: https://sistemas.uff.br/portal/
2.   Faça login usando os mesmo dados que usa para acessar seu idUFF.
3.   Crie sua conta, clicando em “Criar UFFMail”.
4.   O sistema irá te oferecer opções de endereços de email e você deve escolher um.
5.   Lembre-se que uma vez criado, o seu endereço de UFFMail não pode ser alterado. Você NÃO pode apa-
gá-lo e NÃO pode criar um novo com o endereço de sua preferência.

A conta do seu UFFMail também garante espaço ilimitado no Google Drive para que você possa utilizar 
como disco virtual e editor de documentos de texto, planilhas e apresentações de slides.
Para acessar o email, basta digitar seu UFFMail e senha do idUFF na tela incial do GMail (www.gmail.com).



CONEXÃO UFF

A UFF possui uma rede social exclusiva chamada Conexão UFF criada com o intuito de facilitar a comunica-
ção entre alunos e professores. Para utilizá-la, basta entrar com o login do idUFF no link https://sistemas.uff.
br/conexaouff/ e atualizar seu perfil.
A rede social já exibe as disciplinas nas quais o aluno está inscrito, e permite que sejam trocados arquivos
pertinentes às aulas. 
É importante que os alunos criem e mantenham atualizadas suas contas UFFMail, já que, caso os professores 
enviem comunicados importantes através da rede, estes serão encaminhados aos UFFmails cadastrados. 

RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO (BANDEJÃO) 

O restaurante self-service é uma opção de alimentação a baixo cus-
to para a comunidade acadêmica. O cardápio, locais e horários de 
funcionamento dos bandejões da Universidade podem ser consul-
tados no site http://www.restaurante.uff.br ou pelo aplicativo UFF 
Mobile. 

Para que possa colocar crédito e utilizar sua carteirinha no bande-
jão, o aluno deverá se dirigir a um dos postos de autoatendimento 
do Restaurante Universitário no Campus do Gragoatá ou no pri-

meiro andar no Bloco D da Engenharia, no Campus Praia Vermelha e seguir as orientações da máquina. 

Tendo feito isso, basta passar a carteirinha na catraca do Restaurante para que o valor do ticket seja desconta-
do e você possa seguir para realizar sua refeição. Caso sua carteirinha ainda não tenha chegado, o aluno deve-
rá realizar o seguinte procedimento:

1.   Se dirigir ao posto de venda de tickets em papel;
2.   Apresentar seu ticket e seu Plano de Estudos ao prestador de serviços que fica na porta do restaurante.

TRANSPORTE GRATUITO BUSUFF

O Busuff é um meio de transporte entre campi, gratuito dispo-
nibilizado pela Universidade Federal Fluminense, para todos os 
alunos da unidade de Niterói. Para utilizar o serviço, apresente 
seu Plano de Estudos ou sua carteirinha ao funcionário de cada 
ônibus antes de entrar.
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COMUNICAÇÃO

O aluno da Escola de Enfermagem deve se dirigir à Co-
ordenação de Curso, localizada no 2º andar do prédio 
que abriga a Escola para tratar de assunto relacionados 
à sua formação acadêmica. 

Caso precise de informações gerais, deve procurar a 
secretaria da Escola, situada no 1º andar. Além disso, 
o aluno pode entrar em contato por email ou telefone. 
Os endereços e ramais estão no site oficial http://eeaac.
sites.uff.br, onde está dispnível este manual. 

No site,  é possível saber mais sobre a história da Escola, sua estrutura e corpo docente. No mesmo endereço, 
é possível ter acesso ao Mapa da Sala atualizado mensalmente com as disciplina e salas onde acontecem. Cabe 
lembrar que algumas disciplinas são oferecidas fora do prédio da Escola de Enfermagem, por isso é impor-
tante se manter atualizado.

O site possui ainda inks diretos para o IDUFF, BUSUFF, página de acesso para solicitar a carteirinha e uma 
página de downloads onde se encontram o fluxograma do curso e formulários para requerimentos diversos 
que devem ser impressos, preenchidos e entregues na Coordenação de Curso. 

A EEAAC ressalta a importância do diálogo entre professores e alunos, a fim de construir um ambiente de 
troca favorável a todos. 

MAIS INFORMAÇÕES

O site da UFF possui um guia completo dedicado aos calouros com outras informações sobre bolsas, estágios 
e outros serviços oferecidos pela UFF, opções de cultura e lazer. 

Acesse: www.uff.br/calouros e aproveite tudo que a UFF tem a oferecer durante a sua caminhada acadêmica. 

SEJA BEM-VINDO!


