ONDE PODES COMER?

João Luís Gaspar
Reitor

A Universidade dos Açores desempenha um papel fundamental
no ensino e na investigação, contribuindo para a qualificação
profissional e para o desenvolvimento económico da Região. Dos
Açores, do continente e do estrangeiro, são muitos os estudantes
que decidem fazer parte da nossa comunidade académica e assim
integrar uma Universidade jovem e motivada, que se afirma hoje
nos mais variados domínios científicos.

SABES QUE...

wifi

CANTINA
Serviços de Ação Social Escolar

CAFETARIAS

... nos espaços exteriores do campus, tens acesso à rede
gratuita espalhada pela cidade de Ponta Delgada?
... tens acesso à rede
, partilhada pelas universidades
do mundo?
Configura os teus dispositivos eletrónicos.

2.ª a 6.ª

Faculdade de Ciências e Tecnologia

...tens direito ao
Informa-te!

Escola Superior de Saúde

A partir de agora és um de nós.
Contamos contigo para melhorar e levar mais longe
o nome da nossa Universidade!

SNACK-BAR
8h

12h

14h 15h

17h 18h

20h 21h

4.ª feira
9h - 12h30

Descobre a zona onde encontras a bibliografia adequada ao teu curso
Aprende a pesquisar no catálogo da biblioteca e nas bases de dados
eletrónicas disponíveis
Solicita apoio de um técnico para localização de bibliografia

Nesses casos, quando os problemas persistem, depois de teres
recorrido aos meios que estão formalmente à tua disposição,
compete ao Provedor do Estudante providenciar as melhores
soluções para corrigir a situação. Podes solicitar uma reunião
através do formulário disponível em portaldoestudante.uac.pt.

PRECISAS DE
ALOJAMENTO?
Isabel Estrela Rego
Provedora do Estudante

PRETENDES OBTER UMA
BOLSA DE ESTUDO?

Descobre a Residência das
Laranjeiras em uac.pt/alojamento e
candidata-te online.

Dirige-te aos Serviços de Ação Social
Escolar ou descobre em uac.pt/bolsas as
várias bolsas a que te podes candidatar.

uac.pt/intranet

Não deixes passar os prazos!

EXPLORA O TEU PORTAL NA UAC
Descobre os formulários que tens ao teu dispor para:
Realizar pedidos
Solicitar reuniões
Apresentar candidaturas a bolsas
Apresentar sugestões e/ou reclamações
...

Solicita uma reunião em portaldoestudante.uac.pt.

Verifica o teu plano de estudos
Verifica os prazos de pagamento de propinas e emolumentos

296 650 427

comissao.nee@uac.pt

uac.pt/nee

Inscreve-te em exames
Candidata-te a cursos

PRECISAS DE UMA CONSULTA...

...
O Provedor do Estudante é um professor a quem podes solicitar
ajuda em situações relacionadas com assuntos administrativos
ou com aspetos da vida académica, se considerares que os teus
direitos estão em causa.

A Comissão de Acompanhamento dos Estudantes com NEE pode ajudar-te.

Contacta os Serviços de Ação Social Escolar

NO INFORESTUDANTE...

Consulta as classificações de cada unidade curricular

296 650 064

TENS NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS (NEE)?

...

Dirige-te ao
Serviço de Tecnologias de Informação e Comunicação

2.ª e 5.ª feira
13h30 - 16h30

Regista-te online para seres utilizador da biblioteca

Estuda no American Corner e no Centro de Documentação Europeia

para estudantes?

Adquire as senhas no quiosque junto à cantina ou em senhaspdl.uac.pt
Poupa, adquirindo as senhas com antecedência!

bookp
-en

NA BIBLIOTECA...

...MÉDICA?

NO MOODLE...
Interage com os teus professores e colegas
Consulta o material didático disponibilizado
Submete os teus trabalhos académicos para avaliação
...

quinzenalmente, às
4.as feiras,
das 15h30 às 17h30,
no Gabinete Médico

...DE PSICOLOGIA?

Consulta o horário e local em
uac.pt/apoio-medico-e-psicologico

As consultas são gratuitas, mas a marcação é obrigatória.

Submete o teu formulário em portaldoestudante.uac.pt, no separador Ação Social.

Dirige-te aos
Serviços de Ação Social Escolar
provedor@uac.pt

296 650 650

portaldoestudante.uac.pt

sase.expediente@uac.pt

296 650 427

8h30 - 12h30
13h30 - 16h30

portaldoestudante.uac.pt

biblioteca.uac.pt

inforestudante.uac.pt

moodle.uac.pt

sase.expediente@uac.pt

296 650 536

uac.pt/apoio-medico-e-psicologico

296 650 413

uac.pt/servicos-gestao-academica

296650004PHONE

svga.expediente@uac.pt

ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIAS

8h30 - 12h00

8h30 - 15h30

296241323PHONE

5.ª feira

2.ª a 6.ª feira

ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE

8h30 - 15h30

TESOURARIA

2

296650084PHONE

2.ª, 3.ª e 6.ª feira

Paga o seguro escolar e as propinas na

2

1

FACULDADE DE ECONOMIA E GESTÃO

SERVIÇO DE
GESTÃO ACADÉMICA

3

296650127PHONE

4

FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS

Acede ao inforestudante.uac.pt ou
dirige-te ao Serviço de Gestão Académica

296650172PHONE

Não deixes passar o prazo!

FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA

Já fizeste a tua matrícula?

FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E DO AMBIENTE 295402223PHONE

CHEGASTE À UAc, E AGORA?

UAc

UNIVERSIDADE
DOS AÇORES

www.uac.pt
facebook.com/uac.reitoria
Rua da Mãe de Deus
9500-321 Ponta Delgada
Tlf: 296 650 000

BEM-VINDO(A)!

