
ACOLHIDA ICHI 2013 

SEJAM MUITO BEM-VINDOS 
À FURG E AO ICHI!



Quem é a FURG?Quem é a FURG?



Vocação e Filosofia



Missão: Promover o avanço do conhecimento e a 
educação plena com excelência, formando  profissionais 
capazes de contribuir para o desenvolvimento humano e 
a melhoria da qualidade socioambiental.

Missão e Visão

Visão: Consolidar sua imagem nacional e internacional como 
referência em educação, desenvolvimento tecnológico e estudo 
dos ecossistemas  costeiros e oceânicos.



Breve Histórico

A Universidade Federal do Rio Grande - FURG nasceu, em
1969, da união da Escola de Engenharia Industrial (1955),
Faculdade de Ciências Políticas e Econômicas (1958),
Faculdade de Direito (1960) e Faculdade Católica de Filosofia de
Rio Grande (1961).



Breve Histórico

Atualmente FURG conta com 6 Campi, sendo 3 em Rio Grande e os
demais em Santa Vitória do Palmar, Santo Antônio da Patrulha e São
Lourenço do Sul, onde desenvolve o ensino presencial de seus 53
cursos de graduação, programas de residência médica e
multiprofissional, cursos de especialização, cursos de mestrado e de
doutorado. Oferece ensino de graduação e pós-graduação à
distância através da UAB e PROLIC.

Em 2012 tivemos 12.327 alunos. Sendo que destes, 9.868 são alunosEm 2012 tivemos 12.327 alunos. Sendo que destes, 9.868 são alunos
da graduação.



Atuação da FURG



Espaços de Convivência e LazerEspaços de Convivência e Lazer



2011 a 2022

Espaços Acadêmicos e de Convivência

Local de integração da comunidade  universitária, dos diferentes 
cursos da FURG. 

Possui lanchonetes, xerox , serviço bancário, mezanino equipado 
com jogos, Livraria da FURG e palco para atividades artísticas e 
culturais.  Também  situam-se as Pró-Reitorias de Assuntos 

Centro de Convivência1

culturais.  Também  situam-se as Pró-Reitorias de Assuntos 
Estudantis (PRAE) e a de Extensão e Cultura (PROEXC).



2011 a 2022

O Campus Carreiros é rico em áreas verdes que devem ser 

cuidadas e bem aproveitadas.  São  espaços especiais para 
momentos de lazer, integração e atividades pedagógicas.

Empréstimo de bicicletas:  busca facilitar o deslocamento e a 

Espaços ao ar livre2
Espaços Acadêmicos e de Convivência

Empréstimo de bicicletas:  busca facilitar o deslocamento e a 
prática de atividades físicas dentro do Campus;

Responsável DAE
Horário: 8:30 às 12h

13:30 às 17:30
Entregar um documento
Tempo de utilização: 2h
Utilizar somente nos limites da FURG



2011 a 2022

Localizado em  frente ao Prédio 04 – Campus Carreiros é sede do 
CTG Farroupilha é um espaço para a realização de atividades 
artísticas e de integração cultural.
Responsável: PROEXC

Centro de Integração Cultural - CIC3
Espaços Acadêmicos e de Convivência

Centro Esportivo4
Localizado no Campus Carreiros, próximo Ginásio Poliesportivo. É um 
espaço do curso de Educação Física e destinado às atividades 
esportivas e de lazer de todos os cursos. 



2011 a 2022CIDEC Sul5
Local constituído de anfiteatro e salas climatizadas e amplos 
espaços para exposições . São realizados eventos externos e 
solenidades da Universidade.

6

Espaços Acadêmicos e de Convivência

São centros de cultura, preservação e irradiação do conhecimento, 
estes espaços são abertos à visitação. 
Saiba mais  sobre atividades, endereço e visitação  acessando o 
site www.museu.furg.br.

Complexo de Museus6



Localização Museus



2011 a 2022Restaurante Universitário - RU7
A FURG possui 02 restaurantes universitários, um localizado no
Campus Carreiros e outro no CCMAR, próximo ao Campus Saúde -
Centro.

Informações e o cardápio do RU podem ser 
consultadas no endereço: www.prae.furg.br;

Espaços Acadêmicos e de Convivência



2011 a 2022Casa do Estudante8
Os estudantes beneficiados com o programa de Moradia
Estudantil ficam alojados em 04 prédios de apartamentos.
As casas oferecem espaço de estudos com livros,

Espaços Acadêmicos e de Convivência

As casas oferecem espaço de estudos com livros,
computadores, internet e bibliotecas virtuais.

• 01 Casa no Campus Carreiros;
• 02 Casas próximo a estrada da Furg
• 01 Casa no Bolaxa - Cassino

Para conhecer melhor o benefício 
Consulte www.prae.furg.br



2011 a 2022

Biblioteca

A FURG coloca a sua disposição um acervo significativo
distribuído nas suas bibliotecas. Para obter informações sobre as
normas de utilização e serviços oferecidos pelo Sistema de
Bibliotecas da FURG consulte o site www.argo.furg.br.

Biblioteca Central Dr. Hugo 
Dantas da Silveira – Campus 
Carreiros.Carreiros.



2011 a 2022

Biblioteca



- sejam capazes de interpretar e expressar, assumindo atitude 
investigativa, crítico-reflexiva e criativa, com compromisso científico e 
social;
- valorizem o investimento da sociedade e o patrimônio público;
- tenham conhecimento dos seus direitos e deveres enquanto cidadãos 
e integrantes da comunidade universitária;

Mapa

e integrantes da comunidade universitária;
- tenham autonomia no processo de aprendizagem, comprometendo-se 
com a sua formação, para além do espaço acadêmico, conscientes de 
que sua formação deve ser contínua;



2011 a 2022

Comunicação na FURG

Sites e 

Mídias Sociais

Jornal da FURG
Edição Mensal

FURG Revista
Periodicidade Semestral

Radio  FURG FM –

106.7  Mhz

Editora, Gráfica e

Livraria 

Esteja sempre atento aos sites da FURG, especialmente ao www.furg.br/noticias

TV FURG
Canal 15 da NET e 8 

Via Cabo 



www.furg.brSite:



www.furg.brSite:



www.furg.brSite:



Instituto de Ciências Humanas e daInstituto de Ciências Humanas e da
Informação - ICHI



Missão do ICHI:Missão do ICHI:
O Instituto de Ciências Humanas e da Informação

tem por finalidade produzir, sistematizar, apropriar,
socializar e divulgar os saberes das áreas que o
compõe, potencializando a constituição do ser humano
para um exercício profissional crítico, na perspectiva
da construção de uma sociedade sustentável, justa,
digna e com qualidade de vida.



www.ichi.furg.br

ICHI

www.ichi.furg.br

















ICHI

PsicologiaTurismo Binacional -

SVP

Novo prédio 

SVP



Ações do ICHI: acadêmicos e servidores

Árvore da Solidariedade:
doação de agasalhos, sapatos,
cobertores que serão
disponibilizados aos acadêmicos
cadastrados na PRAE. A
distribuição dos agasalhos será
feita através de um evento
“Brechó do ICHI – Árvore da

Doação de Alimentos: os
alimentos arrecadados serão
distribuídos à intituições já
cadastradas na FURG.

“Brechó do ICHI – Árvore da
Solidariedade.”



Ações do ICHI: acadêmicos e servidores

As doações  poderão ser entregues diretamente na Secretaria 
do ICHI ou para os membros do Diretório Acadêmico  do seu 

Curso, até o dia 31 de maio de 2013.

O evento chamado “Brechó do ICHI – Árvore da 
Solidariedade” acontecerá nos dias  05 a 07 de Junho na Solidariedade” acontecerá nos dias  05 a 07 de Junho na 

sala da Direção do ICHI – (Anexo do Pavilhão 04 – Corredor E) 
nos seguintes horários: 9h às 12h e das 14h às 17h.

Vamos fazer a diferença?

Participe!



Sejam todos muito bem-vindos!

Muito obrigada!

Derocina Alves Campos Sosa - Diretora do ICHI


