
Aplicativo foi criado com a missão de orientar os alunos dos cursos de graduação em 
questões pedagógicas e acadêmico-administrativas
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MANUAL DO ESTUDANTE GANHA NOVAS 
FUNÇÕES E APLICATIVO PARA CELULAR 

As aulas retornam dia 05 de agosto 
e a ansiedade dos alunos que pas-
saram no vestibular está à toda. 
Ingressar na universidade é uma 
experiência incrível, mas todo 
novo desafi o, como não podia 
ser diferente, gera muitas dúvi-
das sobre os procedimentos aca-
dêmicos. Pensando em facilitar a 
vida dos estudantes novos e anti-
gos, o Departamento de Orientação 
e Supervisão Pedagógica (DEP) 
criou o manual do estudante. 

“Não sabia do aplicativo até entrar 
na UERJ. Foi muito bom saber 
que existe uma plataforma para 
tirar nossas dúvidas de uma forma 
mais rápida e prática. Algumas 
perguntas que eu tinha para fazer 

na secretaria do curso con-
segui esclarecer 

no meu 

celular, sem trabalho nenhum. No 
app consegui acessar informações 
sobre a estrutura do curso e o mer-
cado de trabalho”, disse Amanda 
Reis, aluna do primeiro período 
de Comunicação Social.

Em 2018, o manual do estudante 
ganhou sua versão online. Além 
disso, neste ano, algo que já faci-
litava a vida dos alunos se tornou 
ainda mais prático e acessível com 
a versão para tablets e smartphones. 
Mais responsivo e com links adapta-
dos às plataformas por onde é aces-
sado, apresenta um design simples e 
descomplicado, esclarecendo as prin-
cipais questões que possam surgir na 
empreitada da vida universitária. 

Em julho de 2019, a página do DEP 
foi renovada, para proporcionar 
mais praticidade e agilidade. QR 
Codes foram criados para facilitar 

o acesso ao manual, ao ementário 
e ao novo site. “O departamento 
criou novos ícones para o cartão 
UERJ, o ementário e acesso ao site 
do departamento. O design dos ata-
lhos fi cou mais prático e facilitou a 
busca”, afi rma Ulisses Cavalcanti, 
diretor do departamento.

O manual do estudante foi criado 
com a missão de orientar os alu-
nos dos cursos de graduação sobre 
questões pedagógicas e acadê-
mico-administrativas. Com isso, 
a iniciativa de levar o manual 
para tablets e smartphones, além 
de auxiliar no dia a dia dos estu-
dantes, ajudará o Departamento 
a reduzir o número de questiona-
mentos e dúvidas de alunos que 
vão em busca de atendimento, 
pois as informações já  estão dis-
poníveis na palma da mão.
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