


Oi, estudante!
 
Estamos aqui para desejar boas-vindas! 
Ficamos muito felizes por você ter escolhido
o IBMR para realizar o seu sonho.  
Este manual contém informações
e orientações necessárias para te
ajudar na sua trajetória acadêmica.
 
Leia com atenção e consulteLeia com atenção e consulte
sempre que necessário. sempre que necessário. 
 



aluno.ibmr.br 
Acesso direto ao portal da 
instituição, onde terá acesso 
para abertura de solicitação, 
extrato financeiro, rematrícula 
e outras demandas.

Formas de acesso
 

ulife.com.br 
Acesso direto ao Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (aula virtual, material 

complementar e biblioteca).

https://aluno.unp.br
http://ulife.com.br


Esqueceu sua 
senha? Saiba  

como recuperar! 
 

Você deverá acessar o Ulife Aluno, 
pelo link aluno.ibmr.br, e selecionar 

a opção “Esqueci minha senha”. 

Em seguida,  
abrirá outra aba 

no seu navegador: 

Ao inserir seu RA, um link será 
enviado para o seu e-mail para que 
a troca de senha seja feita.



Como acessar minha 
sala de aula virtual? 

Você deverá acessar 
o Ulife Aluno, pelo 
link aluno.ibmr.br, e 
realizar o login com 
RA e senha. 

Em seguida,  
vá até o  
menu lateral. 

Clique em Vida  
Acadêmica > Horários  

> Confirmados 

Em Serviços > solicitações online, você também consegue:
• Pagamento, retirada de boleto e Nota fiscal
• Solicitação de substitutiva
• Solicitação de Troca de turno e Campus
• Solicitação de declaração de matrícula
Entrega de contratos de estágio em:
Carreiras > Ulife > Meus Estágios > Novo Estágio 

Por lá, você poderá acessar seu calendário semanal 
e as salas de aula de cada disciplina.

E aqui no calendario acadêmico, você consegue 
acompanhar todas as datas importantes do seu semestre.

https://www.ibmr.br/calendario-academico/
https://conteudo.atake.agency/ANIMA/2201/AcessandoAulasVirtuais.mp4


Projeto Acolher 
 

O Acolher é um projeto voltado ao acolhimento 
e à inclusão de novos estudantes, até mesmo 

os tardios. Todo o processo é planejado e 
executado por estudantes veteranos, que, de 

forma voluntária, auxiliam os calouros em diversos 
aspectos, direcionando-os de maneira ágil e 

humana para resolução de possíveis problemas 
acadêmicos. 

 
O projeto é estruturado a partir de grupos 

acadêmicos, divididos por áreas de conhecimento, 
chamadas aqui de gerúndios: 

• • Codando (TI & Computação)
• • Cuidando (Ciências Biológicas & Saúde)
• • Engenheirando (Engenharias)
• • Desembolando (Ciências Humanas - Psicologia  
& Serviço Social)

• • Ensinando (Ciências Humanas - Licenciaturas)
• • Veterinando (Ciências Agrárias & Meio Ambiente)
• • Endireitando (Ciências Jurídicas)
• • Negociando (Gestão & Negócios)
• • Comunicando (Comunicação & Artes) 
• • Arquitetando (Arquitetura e Urbanismo & Design)

Acesse pelo link 
bit.ly/AcolherAnima

http://bit.ly/AcolherAnima


Centrais de Apoio
 
CAC
A Central de Atendimento ao Candidato é responsável pelos processos de 
captação de futuros alunos para ingressarem nos cursos de graduação e/
ou pós-graduação da instituição.

CAA
O Centro de Atendimento ao Aluno (CAA) oferece atendimento presencial 
e orientação à comunidade acadêmica nos mais diversos assuntos. 
Grande parte dos atendimentos é registrado via protocolo, com prazos 
pré-definidos de retorno. Além disso, o CAA oferece os seguintes serviços: 

• Trocar senha
• Retirada de documentos (diploma/ histórico, atestado de matrícula, 
DRM/ DRD FIES)
• Orientar sobre ambiente virtual de aprendizagem, documentação 
pendente, abrir protocolos, conforme solicitação do aluno.

O contato também pode ser realizado pelo WhatsApp no número:
(21) 3544-1137, sendo opção 1 para CAC e 2 para CAA.

Se precisar, você pode entrar em contato com a gente diretamente pelo 
WhatsApp, clicando aqui.

Horários
 
CAA
Das 9h às 21h30, de segunda a sexta

https://bit.ly/whatsibmr


NAPI
O Núcleo de Apoio Psicopedagógico e Inclusão (NAPI) é o setor 
que coloca em prática a política de atenção à comunidade 
acadêmica por meio de programas, projetos e ações amparados 
nos princípios de acessibilidade, diversidade, adaptabilidade, 
equidade, saúde mental e inclusão, os quais visam ao acesso e 
à permanência na instituição e à promoção da aprendizagem, 
contribuindo para a autonomia e o desenvolvimento pessoal e 
profissional. 

Você pode agendar um atendimento por aqui ou pelo Ulife, no 
caminho: Serviços > Solicitações Online > Tipo de solicitação: 
Agendamento e orientação – Núcleo de Apoio Psicopedagógico.

Coordenação de curso
É o setor no qual os coordenadores de curso e assistentes ficam 
instalados e presta os atendimentos ao corpo docente e discente, 
de acordo com a sua esfera de atuação e em horários previamente 
definidos. A coordenação também pode te auxiliar nos seguintes 
serviços: 

• Orientação pedagógica
• Liberação de pré e correquisitos
• Dúvidas sobre extensão
• Vida e carreira

Aqui você pode conferir os contados da coordenação de curso.

http://ulife.com.br
https://laureatelatambr-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/ana_rosa_uniritter_edu_br/EW7d20VpPFBFh9kGp-Kh7xkBpl6qeaGtfGqy32j2NpUH4w?rtime=VfVt1Bxr2kg


Contatos  
 

Campus Barra

CARLOS SANDRO COELHO CARPENTERCARLOS SANDRO COELHO CARPENTER
carlos.carpenter@ibmr.br

Engenharias/ TI & Computação

REGINA PEREIRA RAMOSREGINA PEREIRA RAMOS
regina.ramos@ibmr.br

Ciências Humanas.

BRUNO RODRIGUES CAMPOSBRUNO RODRIGUES CAMPOS
bruno.campos@ibmr.br

FERNANDO QUERUBIM SARDINHAFERNANDO QUERUBIM SARDINHA
fernando.sardinha@ibmr.br

Gestão & Negócios.



Contatos  
 

Campus Barra

BRUNO RODRIGUES CAMPOSBRUNO RODRIGUES CAMPOS
bruno.campos@ibmr.br

Ciências Jurídicas

ALINE CORDEIRO RODRIGUESALINE CORDEIRO RODRIGUES
aline.rodrigues@ibmr.br

Arquitetura e Urbanismo & Design.

JACQUELINE SOBRAL MESQUITA MARTINSJACQUELINE SOBRAL MESQUITA MARTINS
jacqueline.martins@ibmr.br

Comunicação & Artes

PATRICIA SOUZA DOS SANTOSPATRICIA SOUZA DOS SANTOS
patricia.santos@ibmr.br

RAPHAEL RANGEL DAS CHAGASRAPHAEL RANGEL DAS CHAGAS
raphael.chagas@ibmr.br

THIAGO AZEVEDO DE ARRUDATHIAGO AZEVEDO DE ARRUDA
thiago.arruda@ibmr.br

Ciências Biológicas e da Saúde.



Contatos  
 

Campus Botafogo

LEONARDO CARVALHO BRAGALEONARDO CARVALHO BRAGA
leonardo.braga@ibmr.br

Gestão & Negócios.

THERESA CRISTINA MATHIAS PINTOTHERESA CRISTINA MATHIAS PINTO
theresa.pinto@ibmr.br

Ciências Humanas.

Campus Catete

RAPHAEL MONTEIRO DE OLIVEIRARAPHAEL MONTEIRO DE OLIVEIRA
raphael.oliveira@ibmr.br

CARLOS EDUARDO ALVES DA SILVACARLOS EDUARDO ALVES DA SILVA
carlos.alves@ibmr.br

ROBERTA MIRANDA BOYDROBERTA MIRANDA BOYD
roberta.boyd@ibmr.br

Ciências Biológicas e da Saúde



Wi-Fi 

A nossa instituição possui ampla cobertura em 
todas as instalações e disponibiliza aos alunos 
acesso gratuito à rede Wi-Fi – uma solução rápida 
para o acesso à internet sem fio. 
 
A rede poderá ser acessada dentro das 
dependências do campus, a partir de qualquer 
equipamento. Vale lembrar que o aluno deve zelar 
pela privacidade de seu login e senha de acesso a 
todos os sistemas acadêmicos.
 
Veja como Veja como 
acessar:acessar:




