(escritório virtual, aulas on-line...).
O pleno desenvolvimento e a integração
de seus estudantes são favorecidos por um
conjunto de atividades culturais, esportivas
ou associativas que contribuem para
dinamizar a vida estudantil em todas as
unidades acadêmicas.

Uma Universidade à escuta
de seus alunos
Problemas
de
saúde,
necessidades
especiais, apoio social e financeiro,
serviços personalizados são destinados
aos estudantes: serviço universitário de
medicina preventiva e pela promoção da
saúde, Assistência Social, Psicólogo, espaço
para portadores de necessidades especiais.

A abertura cultural, entre
artes e ciências
Quer seja científica, técnica ou artística,
a cultura, sob a responsabilidade da

Comissão Cultural da Universidade, está
baseada na abertura e nas trocas.Graças às
exposições, ao teatro, à dança, ao cinema e
às apresentações musicais (clássicas ou de
música contemporânea), a Universidade
torna-se um lugar privilegiado para a
criação de laços com as estruturas culturais
da cidade.
A diversidade de ações promovidas desde a
sua abertura, em 2015, contribui para abrir
as portas da Universidade para o maior
número de cidadãos, intervindo assim na
democratização da cultura.

UMA UNIVERSIDADE
ABERTA PARA O
MUNDO
A abertura e a cooperação são centrais
na estratégia da Universidade da

Guiana Francesa. Elas estão no centro
das relações que a Universidade
estabelece com os seus parceiros, sejam
eles internacionais, atores do mundo
econômico e social ou pertencentes às
coletividades territoriais.

Uma abertura de alcance
internacional
A Universidade da Guiana Francesa
desenvolve uma política de abertura voltada
para grandes universidades da América do
Sul, da América do Norte e da Europa.Ela
se baseia no escritório das Américas da
AUF (Agência Universitária da Francofonia),
ao qual aderiu em 2015, especialmente no
tocante às cooperações com o continente
americano.Ela favorece assim a mobilidade
dos estudantes, dos pesquisadores e dos
professores-pesquisadores, assim como o
desenvolvimento de parcerias, participando
de vários programas de mobilidade

(ERASMUS+, PO Amazonie...).
A política de relações internacionais
da Universidade contempla tanto uma
mobilidade estudantil de duplo sentido
(entrada e saída) - seja ela acadêmica ou
profissionalizante - quanto as colaborações
científicas e administrativas com instituições
de ensino estrangeiras.

Outras formas de parcerias
associadas aos cursos
A
Universidade
contribui,
graças
à
mobilização do seu Escritório de Apoio
à Inserção Profissional (BAIP), para a
profissionalização dos percursos acadêmicos
dos estudantes, preparando a entrada
no mundo do trabalho.O BAIP oferece
programas de intercâmbio e parcerias
envolvendo os estudantes, os cursos, as
empresas, as coletividades territoriais e os
atores do emprego.
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Multiplicando as possibilidades

NO CENTRO DA
PESQUISA E DA
INOVAÇÃO
A grande diversidade temática as
estruturas federativas, assim como a
qualidade das pesquisas, são trunfos
consideráveis para a Universidade da
Guiana Francesa e para as instituições
ou organismos parceiros.
É
justamente
na
qualidade
protagonista, enquanto motor da
inovação, que a Universidade pretende
ser reconhecida.

Uma Universidade que
satisfaz às necessidades do
seu território
Implantada na Guiana, território de mais

de 245 000 habitantes, a Universidade da
Guiana é a única universidade europeia de
língua francesa e situada na América do
Sul. LA UG tornou-se autônoma em 1° de
janeiro de 2015. Ela é fruto de uma evolução
institucional
relevante
que
conduziu
o Ministério encarregado do ensino
superior e da pesquisa a conceder plena
autonomia ao polo universitário da Guiana
Francesa, em prol do respectivo projeto de
desenvolvimento.
Ancorada seu território, a sua oferta de cursos
atende aos desafios socioeconômicos aos
quais está confrontada a Guiana Francesa:
saúde tropical, biodiversidade, valorização
dos recursos naturais, tecnologias inovadoras
adaptadas
ao
contexto
amazônico,
interculturalidade, plurilinguismo, inclusão
social...

A inovação : um vetor de
sucesso
A ciência está no centro das transformações
da sociedade e a Universidade da Guiana
Francesa tem como objetivo desempenhar

o papel de motor para o desenvolvimento
do seu território.Graças à sua ancoragem
na sociedade e ao papel relevante por ela
desempenhado junto aos atores do mundo
econômico, social e cultural, a Universidade
da Guiana Francesa coloca o seu saber a
disposição da evolução e da inovação.
A pesquisa articula-se em torno de 4
grandes polos, com foco nas problemáticas
amazônicas :
ņņ Dinâmica da biodiversidade na Amazônia
e valorização dos recursos naturais;
ņņ Saúde e ecologia da saúde em meio
tropical;
ņņ Dinâmica das sociedades amazônicas em
seus ambientes e gestão sustentável dos
territórios amazônicos;
ņņ Tecnologias inovadoras em matéria de
ambiente amazônico (energias renováveis
e aplicações remotas);

Uma Universidade no centro
das ciências

que queiram adquirir novas competências
ou aprofundar os seus conhecimentos.
A oferta de formação continuada apresenta:
Diplome de acesso aos estudos universitários
(DAEU), Graduações, Mestrados, Diplomas
Universitários (DU) ou Diplomas InterUniversitários (DIU) nas áreas de Gestão
e Management, Saúde, Pedagogia ou
Psicologia.
Por outro lado, cursos de idiomas e formação
para concursos, bem como estágios de curta
duração são igualmente oferecidos.

Essas orientações temáticas para as pesquisas
são colocadas em prática nas equipes de
acolhimento (EA) da Universidade da Guiana
Francesa, nas Unidades Mistas de Pesquisa
(UMR) construídas em conjunto pelas
instituições e organismos de pesquisa, tais
como AgroParisTech, CIRAD, INRA, CNRS,
Instituto Pasteur e o IRD, todos associados
à Universidade.
Graças à coordenação da sua estratégia
de pesquisa e à sua oferta de cursos, a
Universidade da Guiana Francesa tornouse um parceira de primeira ordem cujas
pesquisas ecoam e se desdobram no plano
internacional. Plataformas tecnológicas
de alto nível possibilitam a realização de
inúmeras experiências e testes na Guiana
Francesa (estação de recebimento de sinal
de satélites e processamento de dados
correlatos...).

UMA UNIVERSIDADE
COM DIMENSÃO
HUMANA
O ÊXITO NO CENTRO
DAS PREOCUPAÇÕES
A Universidade pretende ser uma
verdadeira passarela para os seus
diplomados, consistindo um trampolim
rumo à ascensão social, graças à sua
oferta de cursos de graduação e à
formação continuada ao longo de toda
a vida dos seus graduados.

ņņ 14 mestrados : 1programa em ST, 3
em SEG, 3 em LSH e 7 nas actividades
relacionadas à Educação e à Formação.
ņņ 1 programa de Doutoramento “Saúde,
diversidades e desenvolvimento na
Amazônia”que acolhe mais de 70
estudantes.

Uma pedagogia inovadora em
prol do êxito de seus alunos e
Os cursos em alguns números pesquisadores
ņņ 4 DUT (Diplomas universitários
tecnológicos) em 4 especialidades
distintas, voltados para a indústria ou para
o setor de serviços ;
ņņ 14 pós-graduações : 5 especialidades
divididas nas áreas de Ciências,
Tecnologias, Saúde (ST), 2 nas áreas do
Direito, Economia, Administração (SEG), 7
em Letras e Ciências Humanas ;
ņņ 12 graduações profissionais ;

Atrair mais estudantes, manter o equilíbrio
entre as diversas áreas, estar cada vez mais
sintonizada com o seu tempo, possibilitar a
todos de seguirem um percurso de sucesso
adaptado aos respectivos talentos e projetos,
esta é a ambição da Universidade.A oferta
de cursos envolve uma reflexão acerca
da transmissão dos saberes, assim como
sobre as necessidades do futuro, visando
assegurar uma melhor inserção profissional
aos estudantes.

Com esta perspectiva, são desenvolvidas
as seguintes inovações :
ņņ Uma nova forma de aprender, baseada
no emprego dos recursos digitais, com
aulas interativas, classes invertidas,
e-learning, os MOOC (Massive Open
Online Course);
ņņ O sucesso ao alcance de todos: avaliação
contínua, tutoria, autoavaliação...
ņņ Percursos de reorientação no transcorrer
do ano acadêmico.

Rumo a uma profissionalização acentuada dos diplomas
Preocupada em atender às necessidades
do mundo socioeconômico e em garantir a
inserção dos seus graduandos no mercado
de trabalho, com o passar dos anos, a
Universidade incrementou a sua oferta de
cursos profissionalizantes, disponibilizando :
ņņ Diplomas Universitários Tecnológicos
(DUT) nas áreas de Administração

de empresas e do setor público,
Engenharia Civil, Engenharia Biológica
ou ainda Engenharia de Redes e
Telecomunicações,
ņņ Graduações Profissionais, dentre
as quais algumas com contrato
de profissionalização, as quais se
desdobram em alternância (metade
empresa e metade universidade).
Focada na aproximação da Universidade
com o mundo empresarial, vários cursos
contam com a intervenção de profissionais.

Uma ampla gama de
graduações oferecidas
no âmbito da formação
continuada
No que tange à formação ao longo de toda
a vida, possibilitando a toda e qualquer pessoa de dispor de uma formação complementar ao seu o percurso inicial, a Universidade desenvolveu uma ampla opção de
diplomas para empresários, assalariados ou
pessoas em busca de colocação profissional

A Universidade da Guiana Francesa
orgulha-se de ser uma instituição com
dimensão humana.Esta qualidade
possibilita-lhe de estar próxima
de seus estudantes, ajudando-os
a
desenvolverem
competências
essenciais, no plano intelectual,
profissional e igualmente enquanto
cidadãos.
Seus campi, verdadeiros espaços de
convivência, graças a novas áreas
de convívio e de intercâmbios, são
favoráveis às práticas esportivas e
culturais, bem como às associações
estudantis.

Novos espaços onde se
combinam capacitação,
pesquisa e vida estudantil
Inovação aberta, pesquisa, formação, cultura
científica, técnica e industrial, vida estudantil, tais são os focos que norteiam os novos
projetos da Universidade da Guiana Francesa.É com este espírito e com a vontade de
constituir uma rede interuniversitária que

novas instalações voltadas para a Pesquisa
serão inauguradas em 2018, dando sequência à construção do prédio para convívio
estudantil e da Biblioteca Universitária,
concluídos em 2014.
Outros projetos inovadores, criativos e
voltados para o convívio estão em fase
de estudos e devem se desenvolver nos
próximos anos (Centro de Recursos
Idiomáticos, Laboratório de Pedagogia
Digital...).

Um acompanhamento rumo
ao sucesso
O êxito da formação dos estudantes está no
centro das preocupações da Universidade
da
Guiana
Francesa,
comprometida
em três níveis em proporcionar um
acompanhamento
especial
aos
seus
estudantes na construção dos respectivos
percursos acadêmicos :
ņņ Desde o ingresso, facilitar a transição
do ensino médio para a academia, por
exemplo, através da orientação ativa,
visando esclarecer de modo eficaz os
recém-chegados na sua escolha de
percurso universitário,
ņņ No transcorrer da graduação, graças a
dispositivos que preveem, notadamente,
um sólido apoio e enquadramento
dos alunos com dificuldades (aulas de
reforço, tutoria, apadrinhamento...),
ņņ Nas fases finais, no intuito de ajudar
na inserção profissional, por meio de
oficinas (redação de CV...) ou de eventos
(sessões de encontros ou speed-datings,
dedicadas ao emprego...), possibilitandolhes valorizar as suas competências e
know-how para o mercado de trabalho.
Preocupada em proporcionar aos seus estudantes um ambiente de trabalho agradável,
a Universidade dispõe de bibliotecas com
rico acervo, equipamentos de informática
de alto desempenho (salas de informática,
laboratórios de idiomas, conexão wifi) ou
ainda um leque de recursos digitais ativamente desenvolvidos no tocante às Tecnologias da Informação e da Comunicação-TICE

