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Bem-vindo como membro da comunidade da UFPR

Por Prof. Dr. Zaki Akel Sobrinho
Reitor da Universidade Federal do Paraná

necessidade da universidade repartir com a população que 

a criou e mantém os resultados de suas pesquisas e toda 

produção do conhecimento que se dá nas salas de aulas e 

nos laboratórios  contribuindo assim de maneira decisiva 

para a resolução dos problemas locais, regionais e 

nacionais. 

Somos uma das maiores universidades federais do país com 

uma comunidade de alunos, professores e servidores 

técnico-administrativos de mais de 40 mil pessoas. No 

ensino de graduação temos cerca de 30 mil alunos 

distribuídos por 120 opções de cursos. Nos últimos 

vestibulares aumentamos sistematicamente o número de 

vagas ofertadas de forma a ampliar o nosso compromisso 

com a democratização da educação superior, priorizando 

também os cursos noturnos que atendem ao aluno 

trabalhador. Estamos ofertando neste ano 10 novos cursos 

em diferentes localidades e consolidando um campus 

avançado em Jandaia do Sul, com ênfase nas licenciaturas e 

na área das engenharias. Ampliamos os cursos em Palotina  

e no Centro de Estudos do Mar em Pontal do Paraná.

Nos anos de 2011 e 2012 lançamos os Editais de Melhoria da 

Qualidade Social da Graduação destinando recursos às 

Coordenações de Curso, na perspectiva de fortalecer a 

figura do coordenador como o articulador da proposta 

pedagógica do curso, com uma função de orientador 

acadêmico e não um mero orientador administrativo.

Em 2013 nosso esforço concentrou-se nas estratégias de 

elevação da avaliação dos nossos cursos de Pós-graduação e 

Sim. É dessa maneira que você que está chegando a nossa 

Universidade será tratado daqui para frente. Um membro da 

família UFPR. Uma universidade centenária e que escolheu 

para o inicio do segundo centenário um amplo programa de 

expansão em resposta à necessidade de ampliação do 

acesso à educação superior e da inclusão social. Uma 

inclusão social decorrente do desenvolvimento de ações 

afirmativas, políticas de avaliação e busca incessante da 

qualidade acadêmica. 

A melhoria da qualidade da educação superior, a orientação 

da expansão da sua oferta, o aumento permanente da sua 

eficácia institucional e efetividade acadêmica e social, e 

especialmente a promoção do aprofundamento dos 

compromissos e responsabilidades sociais das instituições 

de educação superior fazem parte da proposta de avaliação 

institucional colocada em prática segundo as orientações do 

SINAES  (Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (Portaria MEC Nº 2.051/04, art. 1º)

 O SINAES,  que estará mais visível para você pela realização 

do ENADE  (Exame Nacional de Desempenho) como 

componente curricular obrigatório,  deve ser encarado  com 

seriedade e responsabilidade social.

Nosso compromisso é o de construir uma Universidade com 

menos evasão e mais responsabilidade social por parte de 

alunos, professores e servidores, pois esta é uma  exigência 

do tempo presente quer seja pelo impacto da explosão do 

conhecimento nos processos formativos, quer seja pela 

conseguimos elevar os conceitos de maneira geral e em especial na ampliação do 

número de cursos com conceito 6. Passamos de 1 curso para 6 cursos.

Nossa principal meta neste  início de segundo centenário é o de continuar a ser uma 

grande e ativa universidade, orgulho dos paranaenses e com uma trajetória ainda 

mais significativa e rica em contribuições para o desenvolvimento social, econômico 

e cultural do País e em especial do Estado do Paraná.

Nossos cursos incorporam as discussões de temas contemporâneos como 
desenvolvimento humano e social, sustentabilidade, responsabilidade social, 
pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação e é para participar do esforço de 
construção de uma universidade cada vez mais comprometida com a inclusão social 
que nós o recebemos neste novo ano de trabalho.

Aqui na UFPR você também poderá contar com um amplo programa de assistência 
estudantil, que prioriza o caráter formativo e acadêmico das bolsas. São várias 
modalidades de bolsas voltadas à garantia da permanência dos estudantes em 
nosso convívio caminhando pela iniciação à docência, iniciação científica, 
socialização dos conhecimentos, via extensão, além de programas de apoio 
psicossocial; de apoio à formação profissional incluindo a mobilidade acadêmica 
nacional e internacional; de transporte gratuito entre os campi; de apoio logístico e 
financeiro à realização e /ou participação em eventos acadêmicos; de incentivo à 
prática de esporte e lazer e ainda de atenção à saúde do estudante.

Vamos, pois, realizar este sonho de continuar a construir uma universidade pujante, 
plural e inclusiva na perspectiva de uma educação superior como direito humano de 
todos os cidadãos, e como bem público e social. 

Este Manual deverá acompanhá-lo provendo as informações indispensáveis para 
uma agradável e profícua permanência como parte da Comunidade UFPR. Afinal, 
somos todos UFPR e temos orgulho disso.



VOCÊ AGORA É ESTUDANTE DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO PARANÁ, UMA UNIVERSIDADE PÚBLICA, 

GRATUITA E COM COMPROMISSO SOCIAL. AQUI, 

VOCÊ DARÁ CONTINUIDADE À SUA FORMAÇÃO 

ESTUDANTIL, COMO FUTURO PROFISSIONAL E, 

SOBRETUDO, COMO CIDADÃO. 

SEU APRENDIZADO COMEÇA COM A LEITURA DESTE 

M A N U A L ,  N O  Q U A L  V O C Ê  E N C O N T R A R Á  A S 

PRINCIPAIS ORIENTAÇÕES PARA APROVEITAR AO 

MÁXIMO TUDO O QUE A UFPR TEM A OFERECER. 

Pró-Reitoria de Graduação e Educação Profissional

Expediente

Produção
Pró-Reitoria de Graduação e Educação 
Profissional da Universidade Federal do Paraná.

Organização e orientação 
PROGRAD, PROEC, PRAE, PRA / UFPR

Projeto gráfico e diagramação
Bureau de Produção Gráfica - ACS / UFPR

Sobre este Manual
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Início das aulas:
10/02 (1º sem)

04/08 (2º sem) 

Confirmação do Registro 
Acadêmico:
10/02 a 12/02 (1º sem)

04/08 a 06/08 (2º sem) 

Matrículas:
13/01 a 02/02 (1º sem e anual)

09/07 a 27/07 (2º sem)

Matrículas em disciplinas isoladas 
ou eletivas:
27 e 28/02 (1º sem)
21 e 22/08 (2º sem) 

Correção de matrícula:
17/02 a 26/02(1º sem)

até 20/08 (2º sem) 

Cancelamento de Disciplinas:
Até 09/04 (1º sem)

Até 06/06 (anual)

Até 03/10 (2º sem) 

Mobilidade Acadêmica:
Até 10/05 (1º sem)

Até 11/10 (2º sem)

Trancamento de Curso:
Até 26/03 (para alunos que não efetuaram 

matrículas em disciplinas em 2014/1º); 

Até 11/04 (1º sem- para os alunos que 

efetuaram matrícula em disciplinas para 
2014/1º); 

Até 08/08 (anual - para os alunos que efetuaram 

matrícula em disciplinas para 2014); 

Até 19/08 (para alunos que não efetuaram 

matrículas em disciplinas em 2014/2º); 
Até 30/09 (2º sem - para os alunos que 

efetuaram matrícula em disciplinas para 

2014/2º).

Permanência:
Até 25/04 (para o 2º sem/2014)

Até 17/10 (para 2015 - anual e 1º sem)

Exames finais:
14/07 a 19/07 (1º sem)

08/12 a 13/12 (2º sem e anuais) 

Segunda Avaliação Final:
05/01/2015 a 09/01/2015 (disciplinas anuais) 

Último dia letivo:
07/06 (1º sem)
29/11 (2º sem e anuais) 

Calendário Acadêmico de 2014 dos cursos de graduação e de educação 
profissional (conforme Resolução 56/13-CEPE), exceções veja ao lado.

Os seguintes cursos, obedecem calendário da Resolução 58-A/13-CEPE:
Licenciatura em Ciências Exatas (Jandaia do Sul/Palotina/Pontal do Sul);Licenciatura em 
Computação (Jandaia do Sul e Palotina); Engenharia Agrícola (Jandaia do Sul); Engenharia 
de Alimentos (Jandaia do Sul); Engenharia de Produção (Jandaia do Sul); Técnico de Petróleo 
e Gás (Curitiba);

Os seguintes cursos, obedecem calendário da Resolução 57/13-CEPE:
Fisioterapia (Curitiba); Medicina e Engenharia Mecânica - Noturno.

Atenção, alguns cursos tem calendário acadêmico diferenciado. Se você ingressou em um 
desses cursos, procure a Coordenação do seu Curso e obtenha o calendário específico.

Calendário Acadêmico 2014

Exceções

01/01 - Confraternização Universal | 04/03 - Carnaval | 18/04 - Paixão de Cristo  | 21/04 - Tiradentes | 01/05 - Dia do 
Trabalho | 19/06 - Corpus Christi | 07/09 - Independência do Brasil | 08/09 - Padroeira de Curitiba | 12/10 - Padroeira do 

Brasil | 02/11 - Finados | 15/11 - Proclamação da República | 25/12 - Natal

Recesso - Lei da CopaInício das Aulas Feriado Último dia letivo



As atividades da Semana de Recepção aos calouros da 
UFPR são de competência das Direções dos Setores, as 
quais designarão comissão setorial encarregada da 
coordenação dos eventos, composta por representante 
das coordenações de curso e dos respectivos centros 
acadêmicos, auxiliadas pela PRAE e pela PROGRAD.

É proibida na UFPR qualquer manifestação de recepção 
ao calouro que não esteja art iculada com a 
programação setorial. Os infratores serão submetidos 

Semana de Recepção aos Calouros

5

às normas disciplinares regulamentadas no 
Regimento Geral da UFPR no prazo máximo de 30 
dias.

As deliberações da coordenação dos eventos 
serão remetidas à PRAE e à PROGRAD e 
divulgadas no âmbito de cada Setor da UFPR e 
entidades estudantis representativas. Toda e 
qualquer manifestação de recepção a novos 
alunos deverá estar integrada à Semana de 

Recepção aos Calouros da UFPR, sendo 
vedadas quaisquer ações consideradas 
coercitivas ou constrangedoras.

As atividades específicas na data de 
divulgação dos resultados do Vestibular 
serão de responsabilidade do Diretório 
Central dos Estudantes da UFPR, com o 
apoio da PRAE.

Infos.: www.ufpr.br

Foto: Marcos Solivan



Atividades e Estrutura da UFPR.............................................................................................................................................................................7
Procedimentos do Aluno Federal.........................................................................................................................................................................22
Processo de Vagas Remanescentes......................................................................................................................................................................36
Atividades Formativas Complementares..............................................................................................................................................................37
Outras Atividades Formativas Complementares..................................................................................................................................................42
Intercâmbios Nacional e Internacional.................................................................................................................................................................43
Atividades Culturais..............................................................................................................................................................................................45
Espaços Culturais..................................................................................................................................................................................................46
Eventos Culturais..................................................................................................................................................................................................50
Esporte e Saúde....................................................................................................................................................................................................52
Centros de Atenção à Saúde.................................................................................................................................................................................52
Restaurantes Universitários..................................................................................................................................................................................53
Endereços e Telefones..........................................................................................................................................................................................54
Linhas de Ônibus..................................................................................................................................................................................................73

Sumário

Foto: Marcos Solivan



Atividades e Estrutura da UFPR

Ensino, pesquisa e extensão

Para garantir a qualidade, existem três funções principais que devem caminhar juntas na Universidade: o ensino, a pesquisa e a extensão. O ensino é tudo aquilo que 
possibilita aprender, dentro e fora da Universidade, seja na sala de aula, no laboratório ou nas aulas de campo. No ensino universitário, você participa da construção do 
conhecimento, que vai se somar à sua consciência crítica.

A pesquisa visa à produção do novo saber, à descoberta de novas técnicas e novos métodos. Na UFPR, você poderá participar de atividades de pesquisa, desenvolvendo o 
pensamento e a prática científicos, sob orientação dos pesquisadores da Universidade.

A Extensão Universitária é um processo educativo, cultural e científico, que articula o ensino e a pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora 
entre a Universidade e demais segmentos da sociedade. Por meio da Extensão, o estudante tem a oportunidade de vivenciar o diálogo entre diversas áreas de 
conhecimento – interdisciplinaridade – e com grupos e comunidades parceiras, em uma perspectiva de desenvolvimento social e sustentável. 

A Extensão é a dimensão formativa que permite ao estudante vivenciar experiências para além da sala de aula e dos laboratórios, e construir conhecimentos sobre temas 
e questões social, econômica, política e academicamente relevantes, em um contato direto com diversos segmentos da sociedade. As atividades extensionistas e de 
pesquisa que você vier a desenvolver podem ser validadas, posteriormente, como atividade formativa (verifique  a norma específica no seu Curso de Graduação).
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Fotos: Rodrigo Juste Duarte, Marcos Solivan e Douglas Fróis



Administração Superior
COUN - Conselho Universitário

Órgão máximo da administração, delibera sobre os caminhos que a UFPR deve seguir, traçando a política universitária. Funciona também como instância máxima de 
recurso. É resultado da reunião dos membros do Conselho de Planejamento e Administração (COPLAD) e do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE).

COPLAD - Conselho de Planejamento e Administração

Órgão superior deliberativo, normativo e consultivo em matéria de administração e de gestão econômico-financeira, responsável pela formulação de políticas nas áreas 
administrativa, patrimonial, de recursos humanos e financeira.

CEPE - Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão

Órgão superior, normativo, deliberativo e consultivo em matéria de ensino, pesquisa e extensão.

CONCUR - Conselho de Curadores

Órgão de fiscalização econômico-financeira da Universidade.

Reitoria
Órgão executivo máximo, que coloca em prática as decisões tomadas pelos outros órgãos. A Reitoria é formada por: reitor, vice-reitor, pró-reitores e órgãos especiais.

Atividades e Estrutura da UFPR



Pró-Reitorias

PRAE - Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis

As atividades da Pró-Reitoria Assuntos Estudantis – PRAE concentram-se no desenvolvimento e acompanhamento de 
programas de apoio e ações que contemplem uma abordagem integral, onde a assistência não fique restrita à manutenção e 
sobrevivência do aluno na instituição, mas que contribua efetivamente para a sua formação individual e global, considerando 
os aspectos humanização, integração e assistência. 

Humanização, onde a assistência é baseada no desenvolvimento de ações que propiciem momentos de reflexão sobre questões que causem desconforto, 
como preconceito, discriminação, pressão e competitividade entre acadêmicos, e, conscientização do direito de dedicar um período de tempo às atividades 
que proporcionem bem estar físico e mental ao estudante. 

Integração, na realização de ações que propiciem maior interação política e acadêmica entre os estudantes dos vários campi da universidade, de outras 
universidades e de outros segmentos, como, a implantação de pontos de cultura, realização de festivais de cultura, semanas acadêmicas, jogos, gincanas e 
campeonatos esportivos. 

E assistência que visa garantir as condições mínimas para a permanência do estudante na universidade, através da participação em programas, que 
colaborem na superação das deficiências financeiras e de acesso a atividades que contribuam e enriqueçam sua formação.

PARA OBTER INFORMAÇÕES CONSULTE O SITE: WWW.PRAE.UFPR.BR
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PROGEPE - Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas

A PROGEPE é responsável pelas ações que consolidam a política de Recursos Humanos da instituição. Promove o diagnóstico e operacionaliza as medidas de 
suprimento, manutenção, capacitação, qualificação e controle de pessoal.

PRPPG - Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós Graduação

A PRPPG gerencia os programas de mestrado e doutorado (pós-graduação stricto sensu), os cursos de atualização e especialização (pós-graduação lato sensu), as 
atividades relacionadas ao desenvolvimento de projetos de pesquisa dos professores da UFPR e os programas de Iniciação Científica para os alunos de graduação.

PRA - Pró-Reitoria de Administração

A PRA é responsável pela infraestrutura necessária às atividades na UFPR. Para executar seu trabalho, conta com a Prefeitura da Cidade Universitária, o Departamento 
de Serviços Gerais, a Imprensa Universitária, o Centro de Computação Eletrônica e a Central de Transportes.

PROPLAN - Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças

A PROPLAN é responsável pelo planejamento global da UFPR, elaboração, controle orçamentário, administração financeira e elaboração de acordos e convênios 
firmados pela Universidade. 

Atividades e Estrutura da UFPR

Fotos: Marcos Solivan e Leonardo Bettinelli
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PROEC - Pró-Reitoria de Extensão e Cultura 

A PROEC é a responsável pela proposição e pelo acompanhamento da política de Extensão Universitária na UFPR, bem como de atividades ligadas à Cultura. Nela você 
encontra informações sobre: 

- atividades de Extensão 
- programas, projetos, cursos e eventos nas mais diferentes áreas do conhecimento e com diferentes grupos parceiros;
- como participar das atividades de Extensão, de Cultura, e dos Museus vinculados à PROEC: MAE (Museu de Arqueologia e Etnologia) - e MUSA (Museu de Arte); e 
- como ser bolsista Extensão ou Cultura.

Mais informações: www.proec.ufpr.br

PROGRAD - Pró-Reitoria de Graduação e Educação Profissional

A PROGRAD tem a missão de criar condições para que os indivíduos entendam a realidade cultural, social, política e econômica do país, dando possibilidades a críticas, 
produção de conhecimentos, intervenção ética e inserção cidadã dos futuros profissionais na sociedade.
Compete à PROGRAD integrar as diferentes instâncias administrativas envolvidas com a graduação e educação profissional de modo a estimular e implementar 
atividades que intensifiquem o envolvimento e a corresponsabilidade dos alunos, ampliando o processo de ensino e aprendizagem.

Coordenações da PROGRAD

COPEG - Coordenação de Políticas de Ensino de Graduação

A COPEG direciona-se ao atendimento de um aspecto fundamental na vida do aluno: o seu percurso na Universidade, através do currículo do seu curso e das demais 
atividades formativas.

Atividades e Estrutura da UFPR



Focaliza sua atenção nos Projetos Pedagógicos dos Cursos, orientando e acompanhando as Coordenações dos Cursos de Graduação na elaboração, reformulação ou 
ajuste curricular dos mesmos, sempre observando as normas legais e institucionais.

Cabe ainda à COPEG coordenar outras atividades formativas como o Programa de Iniciação à Docência (Monitoria), o  Programa de Educação Tutorial - PET. (em 
conjunto com a COPAC), o Sistema de Acompanhamento e Tutoria do Fluxo Acadêmico - SAT (em conjunto com a COPAC) e o Programa de Voluntariado Acadêmico - 
PVA.

Para mais informações, enviar e-mail para: copeg@ufpr.br

COPEP - Coordenação de Políticas de Educação Profissional

A Coordenação de Políticas de Educação Profissional é a unidade responsável pela formulação e implementação da Política de Educação Profissional no âmbito da UFPR. 
Articula interfaces na produção do conhecimento entre os diversos níveis de ensino - Médio, Técnico e Tecnológico e o Ensino de Graduação e Pós-Graduação. Busca 
ainda estimular a criação e/ou consolidação de linhas de pesquisas e projetos de extensão para a Educação Profissional em consonância com os Projetos Político-
Pedagógicos.

COPAP - Coordenação de Políticas de Acesso e Permanência

A COPAP coordena as atividades do Núcleo de Assuntos Acadêmicos - NAA, o Núcleo do  Processo de Ocupação de Vagas Remanescentes, e a Unidade de Diplomas. 
Centraliza as informações acadêmicas dos alunos de graduação e educação profissional, do registro acadêmico à diplomação do aluno. Analisa e emite pareceres em 
processos acadêmicos, documentos e/ou processos pertinentes. Realiza em conjunto com a COPAIE estudos e análises do fluxo acadêmico.

Para informações, acesse o sítio: www.prograd.ufpr.br/copap.html

Atividades e Estrutura da UFPR
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CGE - Coordenação Geral de Estágios

A CGE é a unidade da PROGRAD responsável pela regulamentação dos estágios realizados pelos alunos da UFPR nas empresas, órgãos governamentais, comunidade em 
geral e no âmbito da própria Universidade.
Você pode desenvolver estágio obrigatório que se constitui em disciplina prevista na maioria dos cursos como parte da carga horária exigida para se formar. Você 
também pode realizar estágio não obrigatório para enriquecer seu currículo, que poderá ser reconhecido como atividade formativa complementar.

AO DECIDIR FAZER UM ESTÁGIO COMUNIQUE A CGE PARA REGULAMENTAR E PODER TER SEU ESTÁGIO RECONHECIDO PELA UFPR.

A CGE está situada na Praça Santos Andrade, no prédio histórico da UFPR (entrada pela Rua XV de Novembro, em frente ao Correio).

Contatos:
Telefone: 3310-2656, 3310-2675, 3310-2681 -  Fax: 3310-2627
E-mail:   estagio@ufpr.br
Sítio: www.estagios.ufpr.br

COPAC - Coordenação de Políticas de Acompanhamento Acadêmico e Tutoria

Acompanha e avalia as norma e procedimentos acadêmicos estabelecidos visando aprimoramento. Estuda a atualização das normas e das inovações educacionais. 
Assessora e propõe as políticas de regulamentação e registro das ações resultantes da avaliação das diretrizes e metas estabelecidas pelas políticas institucionais de 
graduação.
contato: copac@ufpr.br .



Atividades e Estrutura da UFPR

COPAIE - Coordenação de Políticas de Avaliação Institucional de Ensino

A COPAIE, compreendendo a avaliação como um processo dinâmico e integrador, coordena no âmbito da UFPR, a avaliação externa e interna do ensino.

Quanto à avaliação externa: O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES, instituído pela Lei no. 10.861 de 14 de abril de 2004 do Governo Federal, é o 
norteador de todos os instrumentos de avaliação das IES (Instituições de Ensino Superior) de natureza pública e privada. O SINAES é um sistema de avaliação global e 
integrada das atividades acadêmicas, composto por três processos diferenciados: a) avaliação das IES; b) avaliação dos cursos de graduação; c) avaliação do desempenho 
dos estudantes - ENADE.

Quanto à avaliação interna: avaliação de curso de graduação e de educação profissional (infraestrutura, organização didático-pedagógica, das disciplinas, autoavaliação 
do docente e do discente).

COPEFOR - Coordenação de Políticas de Formação de Professores

Acompanha, avalia, participa e desenvolve atividades que dizem respeito à formação de professores, com foco na capacitação do corpo docente da UFPR, mas também 
contribuindo com programas voltados à capacitação dos estudantes dos cursos de licenciatura.

Dentre as ações da COPEFOR referentes à formação continuada dos docentes da UFPR estão a realização do Colóquio sobre "Docência na Educação Superior”, a oferta 
de cursos de Metodologia do Ensino Superior e a realização de oficinas, palestras e seminários de capacitação sob demanda dos setores, cursos e departamentos.

A COPEFOR também gerencia e/ou apoia os programas Licenciar e PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência), focados na formação dos estudantes 
de licenciaturas e coordena o Núcleo de Licenciaturas da UFPR. No âmbito da formação dos professores da rede pública de educação, a COPEFOR está envolvida com o 
Parfor na UFPR (Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica) e o Pró-letramento.
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CIPEAD - Coordenação de Integração de Políticas de Educação a Distância

A Educação a Distância é uma modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de 
meios e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos.

Este sistema utiliza recursos que auxiliam os processos de ensino, como materiais impressos, audiovisuais, eletrônicos e tutoria como elemento de relação mista.

A UFPR oferece os cursos de Administração Pública e de Pedagogia a distância. Estes cursos fazem parte do Projeto Universidade Aberta do Brasil - UAB.

A CIPEAD implementa e acompanha políticas e diretrizes para a Educação a Distância (EaD) estabelecidas no âmbito da UFPR. Promove a articulação com todos os 
Setores; assessora e dá suporte às iniciativas de EaD; apoia e incentiva a produção do conhecimento em EaD; desenvolve projetos e programas de EaD em parceria com 
instituições governamentais.

É a unidade responsável por orientar a elaboração das propostas de inclusão dos 20% integral ou parcialmente a distância nas disciplinas dos cursos de graduação e 
educação profissional e tecnológica presenciais da UFPR, estabelecidos pela Resolução 72/10 - CEPE.

Para mais informações, enviar e-mail para: cipead@ufpr.br
Ou acessar o sítio: www.cipead.ufpr.br

CEPIGRAD - Coordenação de Políticas Inovadoras na Graduação

A CEPIGRAD é a unidade da PROGRAD que objetiva implementar, acompanhar e articular ações e iniciativas nas diversas áreas dos conhecimento, que contribuam com 
programas, estudos e pesquisas inovadoras na graduação.
A CEPIGRAD objetiva também acompanhar os programas de políticas inclusivas e afirmativas da UFPR, por meio do NAPNE (Núcleo de Apoio às Pessoas com 
Necessidades Educacionais Especiais), do NEAB (Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros) e do NUEI - (Núcleo Universitário de Educação Indígena)

Para mais informações, envie e-mail para: napne@ufpr.br ,  neab@ufpr.br; nuei.ufpr@yahoo.com.br .
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NC - Núcleo de Concursos

O Núcleo de Concursos é responsável pela política de acesso à Universidade, no Ensino Médio e Profissionalizante (teste seletivo) e na graduação (vestibular). Também 
avalia continuamente as formas de seleção dos candidatos que, transferidos de outras universidades, ingressam na UFPR pelo processo de vagas remanescentes.

Para mais informações, acesse o sitio: www.nc.ufpr.br

Foto: Rodrigo Juste Duarte
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Administração Setorial

A Administração Setorial é composta pelo Conselho Setorial, formado por diretor e vice-diretor do setor, chefes de departamento, coordenadores de curso, 
representantes dos estudantes e servidores técnico-administrativos. Existem 14 setores na UFPR: 

Setor de Ciências Agrárias (AG)
Setor de Ciências Biológicas (BL)
Setor de Ciências Exatas (ET)
Setor de Ciências Humanas (CH)
Setor de Ciências Jurídicas (JD)
Setor de Ciências da Saúde (SD)
Setor de Ciências Sociais Aplicadas (SA)
Setor de Ciências da Terra (CT)
Setor de Artes, Comunicação e Design (SACOD)
Setor de Educação (ED)
Setor de Educação Profissional e Tecnológica (SEPT)
Setor Litoral (SL)
Setor Palotina (CP)
Setor de Tecnologia (TC)

Departamentos

São as unidades que administram e ofertam um determinado grupo de disciplinas. As disciplinas de um departamento podem atender a mais de um curso de graduação, 
bem como professores podem lecionar em diversos cursos.
É lá que você deve ir se precisar pedir segunda chamada ou revisão de avaliação de uma disciplina que pertença àquele departamento.
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Coordenações de Cursos

Dentro da Universidade, você pode contar com o acompanhamento da coordenação do seu curso. As coordenações são unidades responsáveis pela direção pedagógica 
dos cursos.

Elas se baseiam no projeto político-pedagógico aprovado pelos Colegiados de curso e pelo CEPE. O Colegiado de curso é responsável pela coordenação didática, e por 
elaborar e implantar a política de ensino nos respectivos cursos e acompanhar sua execução.

Funções da Coordenação

• Conceber e implantar o projeto-pedagógico do curso.
• Executar o projeto de orientação acadêmica, aprovado pelo Colegiado do curso.
• Apresentar a lista de disciplinas oferecidas a cada semestre ou ano.
• Informar as características do currículo (estrutura e matriz curricular) e dar orientação sobre o plano de estudos.
• Organizar matrículas a cada período.
• Autorizar as matrículas que estão fora do padrão estabelecido.
• Divulgar o calendário das avaliações e incentivar o Colegiado do curso a ofertar, em períodos especiais.
• Localizar o aluno na Universidade em casos de urgência, e transmitir comunicações internas e externas dirigidas ao aluno. Por isso, é importante que a coordenação 

tenha sempre seu endereço e telefone para contato atualizados.

DCE - Diretório Central dos Estudantes

O Diretório Central dos Estudantes é o órgão máximo da representação estudantil na UFPR. O DCE tem a função de congregar os alunos de todos os níveis educacionais 
da Universidade. Suas atividades são direcionadas aos interesses dos alunos frente à UFPR, às demais categorias integrantes da comunidade universitária e aos setores 
da sociedade civil organizada. O DCE é uma entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos.

O mandato de sua diretoria é de um ano, eleita por voto direto e secreto dos alunos da UFPR.
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Centros Acadêmicos

Os Centros Acadêmicos ou Diretórios Acadêmicos são os órgãos que representam os alunos do curso. Eles têm múltiplas funções, como a de representar o estudante no 
Colegiado de curso e departamentos, bem como nos Conselhos Setoriais e Conselhos Superiores, para tratar das questões internas.

Os Diretórios Acadêmicos se reúnem no Conselho de Entidades de Base - CEB para deliberar a respeito das decisões a serem tomadas pelos alunos da Universidade por 
parte do DCE.

SIBI - Sistema de Bibliotecas

O SIBI da UFPR é constituído por uma sede administrativa, 13 bibliotecas universitárias e uma de Ensino Médio.

Com a implantação do Campus Avançado de Jandaia do Sul , mais uma biblioteca será disponibilizada para atender a comunidade acadêmica daquele campus.

Todas as bibliotecas do SIBI estão ligadas à Internet e podem ser acessadas pelo sítio www.portal.ufpr.br . Como aluno federal, você pode fazer empréstimos.

CPA - Comissão Própria de Avaliação

A CPA/UFPR tem por atribuição a coordenação dos processos internos de avaliação da UFPR, de sistematização e de prestação de informações solicitadas pelo Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Para mais informações, acesse o sitio: www.cpa.ufpr.br

Editora da UFPR

A editora da Universidade Federal do Paraná é responsável pela publicação de livros e de pesquisas científicas contemporâneas de autores de dentro e de fora da UFPR. 
Tem se destacado por traduzir e publicar clássicos da literatura mundial.
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(O regimento geral da UFPR estabelece as normas gerais para os integrantes da comunidade acadêmica da UFPR. As normas acadêmicas estão previstas pela Resolução 
37/97 - CEPE e demais resoluções.)

Direitos do Aluno

  Participar das atividades da vida acadêmica. 
  Ter acesso a todas as informações sobre a Universidade e sobre as rotinas da vida acadêmica.
  Organizar-se em Centros Acadêmicos e no Diretório Central dos Estudantes – DCE.
  Ser representado em todos os Órgãos Colegiados e comissões da Administração da UFPR, com direito a voz e voto.
  Ter garantia de ampla defesa e contraditório nos casos de aplicação de penas disciplinares.
  Recorrer ao órgão competente toda vez que se sentir prejudicado em seus direitos.
  Solicitar documentos de seu interesse à UFPR.
  Participar das eleições dos dirigentes universitários.
  Concorrer a bolsas e estágios.

Deveres do Aluno

  Valorizar a vaga pública e gratuita que conquistou.
  Cuidar do patrimônio da UFPR.
  Respeitar todos os membros da comunidade universitária.
  Conhecer e cumprir a legislação da UFPR.
  Cumprir os prazos estabelecidos pelo Calendário Escolar.
  Realizar a matrícula, observando todas as normas e datas do calendário escolar. 
  Estudar!
  Manter-se atualizado quanto ao seu desempenho escolar.
  Manter seus endereços e telefones atualizados na coordenação de curso e no sistema de controle acadêmico (Portal do Aluno).

Procedimentos do Aluno Federal



  Zelar pela boa conduta.
  Comunicar à autoridade administrativa irregularidades que vier a conhecer.
  Comparecer junto a unidades administrativas sempre que convocado.

Deveres dos Professores

Aos professores cabem todos os deveres inerentes à própria atividade docente, sendo as irregularidades constatadas passíveis de sanções. Constituem alguns dos 
deveres dos professores:

  Apresentar e discutir com os alunos o programa da disciplina no início do período letivo.
  Explicar a metodologia de ensino que será utilizada.
  Indicar uma bibliografia básica.
  Esclarecer os critérios, quantas e como serão feitas as avaliações, formalizando as datas de suas aplicações.
  Informar os horários e o local em que estará à disposição para atendimento extraclasse.
  Cumprir os prazos e datas estabelecidos pelo calendário escolar.
  Observar e cumprir a legislação institucional.

Sanções Disciplinares

As sanções disciplinares são aplicadas pela autoridade responsável quando constatada alguma infração por parte do aluno. As sanções disciplinares são definidas depois 
de instaurado processo administrativo (sindicância e/ou processo disciplinar), ocasião em que o aluno poderá apresentar sua defesa. Caso queira apresentar fatos que 
impliquem atenuação da sanção, o acadêmico poderá recorrer à esfera administrativa imediatamente superior, até o COUN.

Advertência

A advertência é a sanção mais leve, aplicada à inobservância das normas de boa conduta pelo aluno. Você pode ser advertido quando desrespeitar algum professor ou 
desobedecer a determinações legais, seja do professor ou de algum órgão administrativo. 
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Suspensão

Sanção que pode variar de quinze a noventa dias, implica a perda das atividades acadêmicas pelo aluno no período por que perdurar a suspensão. É aplicada na 
reincidência de infração que for punida com advertência ou em caso de ofensas mais graves à moralidade no ambiente universitário.

Desligamento

É a sanção mais grave, resposta a grave ofensa dos bons costumes pelo aluno.

Outras sanções

Além das enumeradas, são sanções disciplinares: perda da condição de bolsista ou monitor e não-concessão de auxílio aos órgãos de representação discente cujos 
representantes praticarem infrações. As infrações e respectivas sanções disciplinares estão regulamentadas no Regimento Geral da UFPR.

A Quem Recorrer

Ao se sentir prejudicado em quaisquer questões da sua vida acadêmica, tais como as referentes a matrículas em disciplinas, equivalência, enquadramento curricular, 
avaliações ou segunda chamada, você pode pedir reconsideração à instância responsável.

As questões acadêmicas devem ser encaminhadas à Coordenação do Curso, com recurso nas seguintes instâncias:
1) Colegiado de Curso;
2) Conselho Setorial;
3) CEPE - Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão;
4) COUN - Conselho Universitário;
Se essa iniciativa não resolver, entre com um recurso junto à autoridade superior. Recomenda-se que, antes de formalizar um pedido de recurso, você procure orientação 
acadêmica na coordenação do curso ou na PROGRAD.

O recurso deve ser pedido até dez dias depois que o interessado ficar sabendo formalmente do indeferimento do seu requerimento. O órgão que recebe o recurso tem 
até 30 dias para se manifestar.

Procedimentos do Aluno Federal



25

Procedimentos do Aluno Federal

Registro Acadêmico
            
Ao ingressar em um curso da UFPR, todo aluno recebe um número de identificação na Instituição, chamado registro acadêmico. Este número será necessário durante a 
sua permanência na Universidade.

É FUNDAMENTAL QUE VOCÊ (OU SEU REPRESENTANTE LEGAL) CONFIRME O SEU REGISTRO ACADÊMICO EM UM DOS TRÊS PRIMEIROS DIAS DE AULA, NA 
COORDENAÇÃO DO CURSO.

Apenas têm direito à matrícula em disciplinas os acadêmicos que tenham seu registro acadêmico ativo, essencial à condição de aluno. 

O registro será cancelado quando:

 Você (ou seu representante legal) requerer formalmente o cancelamento ou transferência para outra instituição
 Não for confirmado em um dos três primeiros dias de aula.
 Você tiver o ingresso na UFPR cassado por decisão judicial.
 Você apresentar documento falso no ato do registro acadêmico.
 Você manifestar conduta imprópria, prevista no Regimento Geral da UFPR como passível de desligamento.
 Houver transgressão às normas do protocolo que rege o programa de estudantes-convênio.
 Você ultrapassar o período regulamentado para a conclusão do curso.
 Existir abandono do curso por não efetivação da matrícula periodicamente nos prazos estabelecidos pelo calendário, sem que possua trancamento de curso.

Comprovante de Matrícula e Histórico Escolar

O comprovante de matrícula é o documento que indica as disciplinas nas quais você está matriculado, contendo todo o registro das suas atividades acadêmicas. 

O histórico escolar contém as disciplinas cursadas no período anterior com as respectivas notas e freqüência. Qualquer erro constatado no histórico escolar deve ser 
corrigido dentro do prazo estabelecido no calendário. A solicitação é feita na unidade acadêmica a qual a disciplina pertence (Departamento ou Coordenação de Curso).
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Currículo

Currículo acadêmico é o conjunto de todas as atividades desenvolvidas pelo aluno durante o período de integralização do seu curso. O currículo não envolve apenas as 
disciplinas e os estágios, mas também outras atividades formativas complementares, como extensão, cultura, pesquisa e monitoria.

As disciplinas da grade curricular podem ser:
 Obrigatórias – disciplinas fundamentais para a sua formação.
 Optativas – complementam a formação do universitário.

 Periodização

Cada currículo tem uma seqüência recomendada, uma periodização. Existe um prazo máximo para você completar o seu curso. O prazo máximo é definido com base na 
periodização recomendada (PR) + metade deste tempo: 1,5 X PR.

Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes - ENADE

O ENADE é um instrumento para avaliar a qualidade de seu curso. Lembre-se que ele é um componente curricular obrigatório. Fique atento para saber as datas em que 
seu curso será avaliado por meio destes Exames.

Informações em http://www.prograd.ufpr.br/enade.html

Pré-requisito e Co-requisito

Pré-requisito é aquela disciplina que você precisa cursar para poder fazer outras disciplinas nos períodos subseqüentes. Existem, também, disciplinas que devem ser 
cursadas concomitantemente, no mesmo período. Elas constituem o chamado co-requisito.
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Equivalência de Disciplinas

Se você foi aprovado em alguma disciplina com conteúdo programático idêntico ou semelhante a disciplina existente no currículo do seu curso, poderá pedir 
equivalência de disciplina na Coordenação de seu Curso. Essa disciplina pode ter sido cursada na UFPR ou em outra Instituição de Ensino Superior. 

A resolução 92/13-CEPE estabelece que o aluno só poder solicitar equivalência de disciplinas uma vez. O calendário 2014 prevê 12/02 como prazo final (Art. 5º).

FIQUE ATENTO AOS PRAZOS PREVISTOS NO CALENDÁRIO ESCOLAR, PARA QUE SUA SOLICITAÇÃO SEJA EFETUADA EM TEMPO HÁBIL!

Aproveitamento de Conhecimento

Você poderá solicitar exame de aproveitamento de conhecimento ao colegiado do curso ou no caso de ter sido reprovado apenas por nota na disciplina. O exame de 
aproveitamento de conhecimento não se aplica às disciplinas de Estágio, Monografia, Trabalho de Conclusão de Curso, Projeto e outras disciplinas ou atividades 
formativas estabelecidas pelo colegiado de curso.  

Matrículas em Disciplinas

As matrículas em disciplinas do primeiro semestre/ano são automáticas para quem ingressou por Processo Seletivo (UFPR/SISU) e entregou a documentação no prazo 
previsto. A partir do segundo período letivo, é necessário observar o calendário escolar e matricular-se pela internet nos dias estipulados. 

NÃO DEIXE DE FAZER A MATRÍCULA, POIS SENÃO VOCÊ TERÁ SEU REGISTRO ACADÊMICO CANCELADO POR ABANDONO DE CURSO!

Cuide para que, ao se matricular, não haja coincidência de horário entre duas disciplinas. Se isso ocorrer, uma delas será cancelada. Fale com a coordenação de curso se 
você precisar, excepcionalmente, matricular-se em disciplinas de outro turno.
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No início do ano letivo (conforme determina o calendário escolar) há prazo para correções de matrículas, nos casos em que tenha havido qualquer falha no 
processamento das matrículas. 

Você tem garantia de matrícula nas disciplinas previstas para o período em que se encontra, considerando cronologicamente o seu ingresso no curso.

Procure sempre sua coordenação de curso, para sanar eventuais dúvidas quanto à matrícula.

 Matrículas em Disciplinas Eletivas

Além das disciplinas de sua grade curricular, você poderá se matricular em qualquer disciplina ofertada pela Instituição. São as chamadas disciplinas eletivas.

O pedido é solicitado em formulário padrão. Após a liberação da vaga pelo departamento responsável pela disciplina, o pedido deverá ser protocolizado junto ao NAA 
nas datas previstas no calendário escolar.

Matrículas em Disciplinas Isoladas

Pessoas não-integrantes do corpo discente regular da UFPR com Ensino Médio concluído (no mínimo) poderão cursar até 03 (três) disciplinas isoladas por período 
(ano/semestre).

A matrícula em disciplina isolada é feita no NAA, nos prazos do calendário escolar, com o comprovante de conclusão de Ensino Médio, Cédula de Identidade (RG) e CPF 
próprio. Após a conclusão da disciplina, o aluno recebe um certificado comprobatório destes estudos isolados. Importante destacar que as disciplinas isoladas não dão 
direito a diploma, mas apenas a certificado comprobatório.
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Matrículas em Disciplinas de Período Especial

O período especial é solicitado pela coordenação do curso. O período especial tem a finalidade de proporcionar a recuperação em disciplinas que o estudante não pode 
cursar normalmente por responsabilidade da UFPR. Este período serve, ainda, para corrigir a desperiodização no curso ou adiantar o seu currículo. Possui as mesmas 
características do período normal em termos de programa, carga horária, intensidade, modalidade de aula e avaliação.

Cancelamento de Disciplinas

Antes de decorrido a metade do período letivo, é permitido o cancelamento da matrícula em disciplinas nas quais o estudante estiver matriculado.

O período para o cancelamento está especificado no calendário escolar.

O não-cancelamento e o abandono da disciplina implica a reprovação, com prejuízo ao seu Índice de Rendimento Acumulado – IRA.

Avaliações dos Alunos de Graduação

No início das aulas, cada professor deve explicar os critérios de avaliação da sua disciplina. Os resultados finais das avaliações das disciplinas são dados em notas de 0 
(zero) a 100 (cem). Para ser aprovado, você deve ter freqüência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) nas aulas e obter, no mínimo, 70 (setenta) como média 
aritmética em todas as avaliações.

O regulamento e a avaliação das disciplinas de estágio, de projeto ou de monografia são específicos. Não existe segunda chamada nem exame final para essas atividades. 
A avaliação dos estágios obrigatórios é específica e regulamentada pela Resolução Nº 46/10-CEPE.

Caso não atinja a média 70, você poderá fazer o exame final, desde que tenha freqüência mínima de 75% e média igual ou superior a 40 (quarenta). Você será aprovado 
no exame final se conseguir obter 50 (cinquenta) na média aritmética entre o exame final e a média da avaliação da disciplina. 
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Nas disciplinas anuais existe, ainda, a possibilidade de segunda avaliação final, que deverá ser requerida e executada nas datas previstas pelo calendário escolar. As 
condições para essa avaliação são as mesmas do exame final. Desse modo, para ser aprovado você deverá alcançar 50 (cinquenta) na média entre a nota da segunda 
avaliação final e a média das avaliações feitas. A nota do exame final não entrará nesta média.

Atenção!

  Exceto nos casos específicos, todas as disciplinas devem ter, no mínimo, duas avaliações formais por semestre. Pelo menos uma delas deverá ser escrita e você tem 
direito de vista. 
  Nenhuma avaliação, exceto a primeira, poderá ser realizada sem que tenha sido divulgado em edital, com pelo menos três dias úteis de antecedência, o resultado da 
avaliação anterior.
  A divulgação do resultado das avaliações em edital não poderá ultrapassar trinta dias, contados desde a realização da avaliação.
 Nas provas orais deve haver uma banca de pelo menos dois professores. O resultados destas provas deve ser acompanhado de ata assinada pela banca e pelo aluno.
  As disciplinas ofertadas em período especial não têm exame de segunda avaliação final.
  Você tem direito à revisão dos resultados das avaliações escritas.

Frequência - FALTAS

Para que você seja aprovado, é preciso que tenha nota suficiente e frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária da disciplina.

 Frequência e Exercícios Domiciliares
 
Embora não exista abono de faltas, em alguns casos são permitidas dispensas de frequência, desde que sejam justificadas. Os estudantes amparados pelo Decreto-Lei Nº 
1.044/69 e as alunas grávidas, segundo os termos da Lei Nº 6.202/75, podem substituir a frequência por exercícios domiciliares.

Segunda Chamada
Caso tenha faltado a uma avaliação, você tem a oportunidade de fazer outra. No entanto, você precisa de um motivo relevante que justifique nova avaliação. É 
fundamental encaminhar sua solicitação em até cinco dias úteis, contados a partir do dia da avaliação perdida, ao departamento ao qual pertence a disciplina. Deve 
anexar documentos comprobatórios para justificar a solicitação de segunda chamada. 
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Veja quais são os motivos que a UFPR considera relevantes:

Segunda Chamada pode ser feita em caso de:

  Exercícios ou manobras feitas por causa de matrícula no serviço militar.
 Internamento hospitalar e doença comprovadamente impeditiva do comparecimento, confirmada por um atestado emitido por profissional da área de saúde.
  Luto pelo falecimento de parentes ou afins em linha reta e de colaterais até o segundo grau.
 Luto por falecimento de parentes consangüíneos ou afins em linha reta ou colateral até o segundo grau.
  Convocação com coincidência de horário para depoimento judicial, policial ou algo semelhante, bem como para eleições em entidades oficiais.
 Viagens de estudos propiciados por convênios ou intercâmbios da UFPR com instituições nacionais ou estrangeiras.
 Participação em atividades como cursos, simpósios e jogos universitários, caso você seja oficialmente dispensado de frequentar as aulas pela coordenação de curso.

 Índice de Rendimento Acumulado - IRA

A avaliação em todas as disciplinas se dará mediante notas e frequência. Estas notas serão agrupadas e acumuladas num cálculo de rendimento do seu desempenho, 
chamado de Índice de Rendimento Acumulado (IRA), cujo valor varia de 0 (zero) a 1 (um). O IRA é calculado da seguinte forma:

O IRA consta no Histórico Escolar sendo atualizado ao final de cada período cursado. Este índice é muito importante para classificar os alunos para obtenção de prêmios, 
bolsas, estágios e residência médica e principalmente como indicador de desempenho acadêmico.

 Somatória (notas X carga horária)

Carga horária total X 100
IRA =



Procedimentos do Aluno Federal

Trancamento de Curso

Com o trancamento de curso, você pode interromper o seu estudo por até dois semestres. Nos cursos anuais, os dois semestres têm de estar inseridos no mesmo ano 
letivo. O trancamento é feito por você (ou seu representante legal), dentro dos prazos previstos no calendário escolar. Para tanto, é necessária a apresentação do 
comprovante de matrícula do semestre corrente e que tenha cursado pelo menos um crédito em disciplina obrigatória ou optativa do seu curso na UFPR sob o seu atual 
registro. O pedido deverá ser feito na Coordenação de Curso.

Se for necessário um segundo trancamento de curso, você deverá solicitá-lo nos prazos previstos no calendário escolar, com o seu comprovante de matrícula. Nesta 
situação, o Colegiado do curso é o responsável pela decisão de trancamento, mediante análise da justificativa apresentada.
O terceiro e último pedido de trancamento também tem que ser aprovado pelo Colegiado de curso, em situações excepcionais.

O trancamento do curso não será considerado no tempo que você tem para cumprir o currículo. Enquanto aguarda a resposta sobre o processo de trancamento, você 
deverá continuar a frequentar as aulas.

Atenção!

Caso você não solicite o trancamento de curso ou não faça a matrícula fica caracterizado abandono de curso: o seu registro acadêmico é cancelado, e você perde a vaga! 
Por ocasião de seu retorno após o término do trancamento de curso você deve matricular-se formalmente, para não caracterizar abandono de curso.

Destrancamento de Curso

Caso tenha trancado seu curso e decida voltar antes do prazo, o aluno deve, no período previsto no calendário escolar, efetuar o destrancamento no NAA. Somente após 
o destrancamento do curso será possível realizar matrícula em disciplinas.
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Procedimentos do Aluno Federal

Transferência

Você tendo registro ativo na UFPR, mesmo que esteja com o curso trancado, poderá pedir transferência. Basta, para tanto, apresentar ao NAA uma declaração de que há 
vaga na instituição onde pretende estudar. 

A transferência só pode ser feita se o estudante não estiver respondendo a processo de sindicância ou processo administrativo disciplinar, bem como não estiver 
cumprindo penalidade disciplinar.

Diplomação

A cerimônia de formatura é uma sessão pública e solene do Conselho Universitário. Nela, o estudante recebe formalmente o grau a que tem direito por terminar seu 
curso. Caso não possa participar da cerimônia solene de formatura, poderá receber o grau sem solenidade.

Orientações para comissões de formaturas

As Comissões de Formatura das turmas deverão, antes de qualquer ato de contratação de empresas externas ou assinatura de contratos de eventos, registrar-se junto ao 
Cerimonial do Gabinete do Reitor, que é o órgão oficialmente responsável por todos os protocolos e cerimônias realizados no âmbito da Universidade Federal do Paraná.

Diante deste registro, as Comissões de Formatura estarão legalmente cadastradas e receberão assessoria e orientações sobre as normas oficiais que deverão ser 
observadas para a realização deste ato solene do Conselho Universitário.

O Cerimonial do Gabinete do Reitor está localizado no prédio da Reitoria, na Rua XV de Novembro, 1299 – 2º andar. Os telefones para contato são: 3360-5157 ou 3360-
5028 e o e-mail é: cerimonial@ufpr.br



Procedimentos do Aluno Federal

Permanência em Curso

Alguns cursos da UFPR têm mais de uma habilitação ou modalidade. Se essa for a situação, você poderá continuar na Universidade após a colação de grau sem 
interromper o seu curso e se formar em mais de uma habilitação. O pedido devidamente justificado deverá ser encaminhado ao Colegiado do Curso até trinta dias úteis 
antes do último dia letivo do semestre em que será concluída a primeira habilitação.

Carteira de Estudante

Como aluno você terá uma cédula de identificação estudantil que será seu documento oficial na UFPR. A apresentação da carteirinha permitirá utilização dos 
restaurantes universitários e laboratórios de informática, atendimento médico no Programa Casa, solicitação e retirada de declaração de matrícula e histórico escolar no 
NAA, entre outros direitos.

É IMPORTANTE QUE VOCÊ MANTENHA A CARTEIRINHA SEMPRE EM SEU PODER. A CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO ESTUDANTIL É EMITIDA PELA PRAE.

Foto: Rodrigo Juste Duarte
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Processo de Vagas Remanescentes

Vagas remanescentes são resultantes do cancelamento do registro acadêmico de alunos em cursos de graduação e técnico profissionalizante na UFPR. Essas vagas 
podem ser preenchidas de diferentes formas pelo Processo de Vagas Remanescentes. Assim, a Universidade cumpre o seu dever público de ocupar a vaga ociosa. 

A ocupação de vagas remanescentes compreende as seguintes modalidades:
I -   mudança de turno - destinada a aluno que deseje mudança de turno no mesmo curso;
II-  mudança de habilitação - destinada a aluno que deseje mudança de habilitação no mesmo curso, habilitação esta com discriminação de vagas no processo seletivo 
(vestibular) da UFPR;
III - mudança de campus - destinada a aluno que deseje mudança de campus para o mesmo curso;
IV-  reopção de curso - destinada a aluno que deseje mudança de curso;
V-  transferência - destinada à transferência para a UFPR de aluno com registro acadêmico ativo em outra instituição de ensino superior ou educação profissional, 
nacional ou estrangeira;
VI- reintegração de ex-aluno - destinada a ex-aluno da UFPR que deseje retornar para o curso em que estava matriculado quando do cancelamento de seu registro 
acadêmico;
VII-complementação de estudos - destinada a graduado que possua diploma devidamente registrado e que deseje outra habilitação no curso em que colou grau;
VIII-aproveitamento de curso superior - destinada a graduado que possua diploma devidamente registrado e que deseje outro curso superior da UFPR.
 IX -vestibular - destinado a candidato aprovado e classificado no processo seletivo (vestibular) da UFPR, realizado no mesmo ano da verificação das vagas 
remanescentes, cujo registro acadêmico deverá ocorrer como complementação de vagas destinadas ao referido processo seletivo do curso que as originou.

Mais informações: www.provar.ufpr.br



ESTÁGIOS

A política de estágios da UFPR é coordenada pela Prograd. A atividade de estágio é obrigatória na maioria dos cursos da UFPR, fazendo parte do currículo na forma de 
disciplina. Além disso, o estudante pode realizar estágios não-obrigatórios, como uma das atividades formativas, em face das oportunidades encontradas e de seu desejo 
de aprimoramento do aprendizado.

Considerações sobre Estágio

 É fundamental que você regulamente a documentação de seu estágio antes do início de suas atividades no local escolhido, pois os estágios não serão reconhecidos 
retroativamente.
  Em nenhuma hipótese, a bolsa e o estágio representam vínculo empregatício entre o bolsista, a UFPR ou o campo de estágio.
  Antes de se vincular a um estágio não obrigatório, procure a coordenação do seu curso para saber a partir de que período de sua formação é conveniente iniciar esta 
atividade.
 A CGE - Coordenação Geral de Estágios pode emitir certificados para os estágios não obrigatórios, desde que o plano e a avaliação final de estágio tenham sido 
aprovados pela Comissão Orientadora de Estágio - COE do seu curso.
 A CGE possui um cadastro de instituições e empresas, públicas e privadas, conveniadas com a UFPR, disponível para você consultar quando quiser realizar um 
estágio.
 Caso a instituição ou empresa não seja conveniada com a UFPR, é possível providenciar o convênio mediante a documentação disponível no sítio: 
www.estagios.ufpr.br
  Os estágios podem ser regulamentados também pelos agentes de integração credenciados pela UFPR, listados no sítio acima referido.

Para mais informações, consulte o sítio: www.estagios.ufpr.br

Atividades Formativas Complementares
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PID - Programa Iniciação à Docência (Monitoria)
O Programa Monitoria é coordenado pela COPEG/PROGRAD e tem como objetivo oportunizar a você atividades introdutórias à prática docente, enriquecendo sua 
formação acadêmica.

Para ser monitor, é necessário ter sido aprovado na disciplina objeto da monitoria. Além disso, você precisa se submeter ao processo de seleção, que será realizada de 
acordo com a legislação em vigor na UFPR.

IC - Programa de Iniciação Científica

A Iniciação Científica e a Iniciação Tecnológica representam formas diferenciadas de inserção do graduando na pesquisa e na graduação. Tem por objetivo incentivar a 
participação dos estudantes de graduação da UFPR em projetos, para que desenvolvam o pensamento e a prática científicos sob a orientação de pesquisadores 
qualificados, aprimorando o processo de formação profissional. 

Para participar dos programas, você deve ficar atento ao edital anual e inscrever-se, junto com seus orientadores, na página da UFPR (PRPPG) na internet, nos meses de 
fevereiro/março.

Os Programas de Iniciação Científica são financiados pelo CNPQ, UFPR/TN e Fundação Araucária mediante a concessão de bolsas. Os Programas também permitem que 
você participe como voluntário em um projeto de pesquisa.

PET - Programa de Educação Tutorial

O Programa de Educação Tutorial, coordenado pela COPAP/PROGRAD, tem como objetivo principal propiciar um espaço articulado e orientado, com potencial 
acadêmico para que você vá além das atividades formativas convencionais da UFPR. Os alunos trabalham em equipes de forma diversificada, na área de ensino, pesquisa 
e extensão, sob a supervisão de professores tutores. Atualmente existem 22 grupos PET que recebem bolsas do MEC/SESu em diferentes cursos de graduação da UFPR.

Atividades Formativas Complementares



Programa LICENCIAR

O Programa Licenciar, coordenado pela COPEFOR/PROGRAD, oferece bolsas anualmente para os alunos dos cursos de Licenciatura e tem como principal objetivo 
apoiar ações que visem ao desenvolvimento de projetos voltados à melhoria da qualidade de ensino.

Os alunos dos cursos de Licenciatura da UFPR podem participar de projetos que propõem atividades que integram ensino, pesquisa e extensão e estão articulados com a 
rede pública de Educação Básica, pesquisando e produzindo conhecimento em parceria com os professores.

PVA - Programa de Voluntariado Acadêmico

Coordenado pela COPEG/PROGRAD, tem como objetivo oportunizar a participação e a vivência dos alunos de graduação e ensino profissional da UFPR em atividades 
acadêmicas de natureza educacional e científica que não são enquadradas em outros programas institucionais já existentes (como Monitoria, PET, SAT e estágios 
remunerados). Como o próprio nome indica, trata-se de uma atividade voluntária regulamentada por lei federal e internamente pela Resolução nº 76/09-CEPE. 

Para mais informações consulte o sítio: www.prograd.ufpr.br

PRAE - PRÓ-REITORIA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL

A PRAE possui duas coordenadorias, a de Assistência Estudantis e a  de Apoio às Entidades Estudantis.
- Coordenadoria de Assistência Estudantis – CAE: responsável pelo gerenciamento dos Programas de assistência estudantil – PROBEM (auxílio 
permanência, auxílio moradia, auxílio refeição e auxílio creche); de apoio psicossocial aos estudantes de graduação e ensino profissionalizante; apoio à 
mobilidade acadêmica (nacional e internacional) e de apoio à formação profissional, 
- Coordenadoria de Apoio às Entidades Estudantis – CAEE: responsável pelo gerenciamento do programa de apoio aos eventos estudantis, do programa de 
apoio às entidades estudantis, do programa de incentivo a pratica de esporte e lazer e do programa de transporte gratuito Intercampi.
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Atividades Formativas Complementares

PROEC - PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA

BOLSA EXTENSÃO

A Bolsa Extensão é oferecida pela Pró-reitoria de Extensão e Cultura e é vinculada a Programas e Projetos de Extensão. Para ser Bolsista Extensão, você precisa passar por 
um processo de seleção, realizado pelo Coordenador do Programa ou Projeto. Sendo aprovado, receberá orientação e acompanhamento de professores participantes 
destes Programas ou Projetos.

Durante o período de participação no programa Bolsa Extensão, o estudante deve cumprir uma carga horária de 12 horas semanais, de acordo com o plano de trabalho 
estabelecido com o professor orientador.

O estudante deve, ao final do ano e ao final da vigência da Bolsa, entregar ao professor um relatório de atividades, a partir de formulário próprio, da PROEC. Este 
relatório, uma vez aprovado pela PROEC, possibilitará a emissão de um certificado de participação ao aluno bolsista, documento este necessário para a validação de 
atividade formativa, junto ao seu Curso de Graduação. 

Informações: http://www.proec.ufpr.br/links/extensao/bolsas.html

BOLSA CULTURA

A bolsa cultura foi criada para garantir um trabalho permanente e de qualidade aos grupos artísticos regulares da UFPR (Orquestra Filarmônica, Grupo de MPB, Coro, 
Madrigal, Téssera Companhia de Dança, Companhia PalavrAção de Teatro), ao MUSA e ao MAE. No início de cada ano letivo, são divulgados editais convocando os 
interessados e definindo prazos.

Outras informações acesse: www.proec.ufpr.br
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Outras Atividades Formativas Complementares

Você pode, ainda, participar de várias atividades especiais na Universidade, como empresas juniores, escritórios modelos, programas de intercâmbio, projetos 
multidisciplinares e outros. Informe-se sobre estas atividades no sítio da Universidade e nas coordenações de curso.

CELIN - Centro de Línguas e Interculturalidade

Você também pode aprender um idioma estrangeiro por meio de cursos regulares oferecidos pelo Centro de Línguas e Interculturalidade da UFPR. Os cursos são 
ofertados semestralmente e em alguns casos durante o período de férias. As aulas podem ser realizadas no turno da manhã, tarde ou noite, durante a semana ou nas 
manhãs de sábado. O CELIN mantém um processo de concessão de vagas gratuitas. Outras informações pelo sítio: www.celin.ufpr.br 

Língua Instrumental (disciplinas)

Caso você tenha interesse em aprender principalmente a ler no idioma estrangeiro (Língua Alemã, Francesa, Inglesa e Italiana) pode se matricular em Línguas 
Instrumentais. Como é uma disciplina da UFPR o aluno não paga. As matriculas em Línguas Instrumentais são solicitadas no Portal do Aluno no mesmo período das 
demais disciplinas semestrais conforme definido no Calendário Escolar. Uma vez matriculado a disciplina irá fazer parte do seu Histórico Escolar. 

PEC-G - Programa de Estudante-Convênio

O estudante-convênio vem de outro país para ocupar uma vaga na UFPR. Ele é selecionado pelas representações diplomáticas brasileiras em seu país de origem e 
encaminhado à UFPR pelo Ministério de Relações Exteriores e pelo MEC. As diferenças da vida acadêmica deste estudante ficam por conta do protocolo que 
regulamenta o Programa de Estudantes-Convênio na Graduação - PEC-G.

Para informações, você pode acessar o sítio: , ou mandar email para intercambio@ufpr.br  ou ainda telefonar para: (41) 3360-5343. www.internacional.ufpr.br
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Intercâmbios Nacional e Internacional

Uma das missões da Assessoria de Relações Internacionais é promover a internacionalização do ensino superior, aumentando a competitividade dos estudantes da 
UFPR dentro do contexto globalizado, por meio da complementação do currículo acadêmico.

Na UFPR você tem a oportunidade de participar de Programas de Mobilidade Nacional e Internacional. O intercâmbio permite ao aluno desenvolver atividades 
acadêmicas em outras instituições de ensino superior por um período de seis a doze meses, com possibilidade de estágio,sendo que em alguns cursos é possível a dupla 
diplomação. 

No âmbito internacional, você pode participar do Programa de Mobilidade Bilateral, cujos destinos são as universidades parceiras. O Programa Ciência sem Fronteiras, 
do Governo Federal, atende alguns cursos,com inúmeros destinos. A UFPR ainda participa de diversas redes de instituições.

Qualquer aluno regularmente matriculado (exceto alunos PEC-G e FESA) pode participar do processo seletivo, desde que atenda os pré-requisitos necessários descritos 
em edital. 

Para informações, acesse o sítio: www.internacional.ufpr.br.

Foto: Karina Kranz Sabbag
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Atividades Culturais
Grupos Artísticos

TÉSSERA COMPANHIA DE DANÇA

O Grupo de dança da UFPR tem mais de 25 anos de experiência e trabalho no desenvolvimento de pesquisas, produção e difusão de conhecimento na técnica da dança 
moderna.

Vinculado à Téssera Companhia de Dança, funciona o CDM - Curso de Dança Moderna - aberto a toda comunidade.

ORQUESTRA FILARMÔNICA DA UFPR

Fundada em 1962 a partir de um grupo de cordas, é atualmente composta por cerca de 40 integrantes que desempenham um trabalho contínuo de concertos, com 
amplo repertório de músicas que inclui obras da música erudita brasileira.

COMPANHIA DE TEATRO PALAVRAÇÃO

Este grupo dedica especial atenção à formação do ator. Para isso, o estudo e a pesquisa constituem a base da riqueza de seu desempenho.

CORO

O Coro tem como objetivo a pesquisa e a experimentação na área do canto. Desenvolve um trabalho de caráter formativo, que inclui técnica vocal e teoria musical.

MADRIGAL

O Madrigal da UFPR transita seu repertório por vários períodos da história da música, sempre com o objetivo de possibilitar a exploração de novas sonoridades e 
possibilidades de expressão da voz humana e aprimoramento dos estudos de acústica e sonometria com diferentes formas de performance.



Atividades & Espaços Culturais

GRUPO DE MPB

O Grupo de MPB teve origem no Coral da UFPR. Dedica-se à pesquisa e à divulgação da música brasileira de todas as épocas e estilos.

ESPAÇOS CULTURAIS

PROEC

TEUNI - Teatro Experimental

Espaço localizado no prédio histórico da Universidade, situado na Praça Santos Andrade, com capacidade para 85 espectadores. O TEUNI foi concebido como “Black 
Box” e idealizado para receber as artes performáticas experimentais.

TEATRO DA REITORIA

O Teatro da Reitoria desempenha o papel de centro difusor da produção artística e científica na Universidade e sua capacidade é de 700 pessoas. Está equipado com 
sistemas de sonorização e iluminação de qualidade e com os respectivos operadores. O Teatro fornece becas, recepção, cenário, praticáveis, cadeiras, mesa e púlpito 
específicos para a realização das solenidades de formaturas.

Não é necessário, portanto, que o aluno da UFPR contrate tais serviços e equipamentos de empresas especializadas. Mais informações acesse: www.proec.ufpr.br
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Espaços Culturais

Departamento de Design

SALA ARTE & DESIGN

É um espaço de exposições, destinado prioritariamente à divulgação da produção artística da comunidade universitária (professores, estudantes e servidores técnico-
administrativos).

Mais informações acesse: www.design.ufpr.br

Museus

MAE - Museu de Arqueologia e Etnologia

O Museu de Arqueologia e Etnologia é uma unidade multilocalizada, composta por três espaços museais: a sede principal, instalações da Exposição de Longa Duração – 
localizada na edificação que abrigou o antigo Colégio Jesuíta (1755), situada no município de Paranaguá; a Reserva Técnica – local adequado para guardar, 
operacionalizar o tratamento técnico e a pesquisa do acervo do museu, localizada no Campus Polo da Comunicação, no Juvevê e a Sala Didático-Expositiva – destinada às 
Ações Educativas junto ao público escolar, situada no Prédio Histórico da UFPR, na Praça Santos Andrade. 

O MAE  desenvolve em suas três unidades  projetos, programas e cursos de extensão, bem como promove exposições, diversas atividades educativas e artísticas, 
palestras e seminários ligados aos temas que perpassam seu acervo, com ênfase nas áreas de Preservação Patrimonial e Ambiental, Culturas e Saberes Populares, 
Antropologia, Arqueologia, Etnologia e Museologia.



MUSA - Museu de Arte

O Museu de Arte da UFPR está localizado no Prédio Central na Praça Santos Andrade. Tem a finalidade de constituir acervo de artes plásticas modernas e 
contemporâneas, em especial de artistas brasileiros e paranaenses. Esse Museu também reúne e expõe o acervo artístico da Universidade.

CAMPANHAS

De iniciativa da Pró Reitoria de Administração da UFPR em parceria com a Rede de Proteção Animal da Prefeitura de Curitiba e o Hospital Veterinário da UFPR:

Ajude a encontrar um lar para os cães que escolheram um campus da UFPR para morar. Alguns entraram voluntariamente enquanto outros foram criminosamente 
abandonados. Infelizmente eles não podem permanecer onde estão, pois acabam achando que são os donos do pedaço e atacam as pessoas. Além disso, apesar dos 
cuidados de pessoas generosas, eles acabam ficando

Nossos amiguinhos estão sendo recolhidos dos campi e após são devidamente vacinados, castrados e ainda recebem microchip de identificação. O(a) futuro(a) dono(a) 
ainda vai receber um mês de ração gratuita para alimentar seu novo amigo.

Adote! Deixe seu telefone ou e-mail nos comentários de uma das fotos ou nos procure diretamente no telefone 3360-5292. Mais informações sobre esta e outras 
campanhas, acesse: www.pra.ufpr.br .

Espaços Culturais

Foto: Rodrigo Juste Duarte
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Eventos Culturais

FESTIVAL DE INVERNO

O Festival de Inverno da UFPR, organizado desde 1991, pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura - PROEC - é realizado anualmente na cidade de Antonina, litoral do 
Paraná. Trata-se de um grande evento de extensão universitária fora dos campi.

O Festival de Inverno é considerado um dos maiores projetos de uma universidade pública brasileira. A proposta do Festival é promover o fazer e pensar artístico no meio 
universitário.

Durante oito dias do mês de julho, estudantes e membros da comunidade participam de oficinas e espetáculos.

ARTE NOS CAMPI

Desde 2009, a UFPR apresenta o programa “Arte nos campi”, por meio do qual os estudantes têm acesso às diversas apresentações culturais dos Grupos Artísticos. 

Foto: Marcos Solivan
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Esporte e Saúde

CED - Centro de Educação Física e Desportos

Dentro da política institucional de qualidade de vida, o Centro de Educação Física e Desportos promove ensino, pesquisa, extensão e cultura por meio de atividades de 
esporte e lazer voltadas à comunidade universitária e à sociedade paranaense. O CED também promove e supervisiona o desporto universitário, reunindo os vários 
Centros Acadêmicos da UFPR.

Programa de Atenção à Saúde

Você pode contar com atendimento à saúde nos campi da UFPR, por meio dos Centros de Atenção à Saúde (CASAs). No Centro Politécnico é o CASA 3; no Setor de 
Ciências Agrárias é o CASA 4; e no Centro de Estudos do Mar, Pontal do Paraná, o CASA 5. 

O Programa garante atenção integral e gratuita com atendimento  nas especialidades clínica médica, pediatria, ginecologia, psiquiatria, odontologia, serviço social e 
enfermagem. As consultas devem ser marcadas com antecedência pelo telefone ou pessoalmente.

Para ser atendido, você deve comprovar seu vínculo com a UFPR, mediante apresentação da carteirinha estudantil ou do comprovante de matrícula.

CASA 3
Centro Politécnico
Telefone: 3361-3066
 
CASA 4
Setor de Ciências Agrárias
Telefone: 3350-5776
 CASA 5
Centro de Estudos do Mar – Pontal do Paraná
Atendimento toda quinta-feira, consultas marcadas no local.
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Restaurantes Universitários

A UFPR possui quatro restaurantes universitários em Curitiba, nos campi Juvevê, Centro, Centro Politécnico e Jardim Botânico. 

Setor Palotina e Litoral também contam com restaurante universitário.

Para utilizar os restaurantes universitários, apresente ao caixa sua carteirinha de identificação estudantil ou comprovante de matrícula.

Foto: Marcos Solivan



Endereços e Telefones

Casas Estudantis

CELU - Casa do Estudante Luterano Universitário
Rua Pres.Carlos Cavalcanti, 239 - 80.020-000 - Centro - Curitiba
Telefone: 3324-3313
Sítio: www.celu.ufpr.br

CENIBRA - Casa do Estudante Nipo-Brasileiro
Rua Atílio Bório, 71 - 80.050-250 - Cristo Rei - Curitiba
Telefone: 3262-1912 / 3264-5807
Sítio: www.cenibrac.org.br

CEU - Casa do Estudante
Universitário do Paraná
Rua Luiz Leão, 01 -  80.030-010 - Centro - Curitiba
Telefone: 3324-1984
Sítio: www.ceupr.com.br

CEUC - Casa da Estudante
Universitária de Curitiba
Rua General Carneiro, 360 - 80.060-000 - Centro - Curitiba
Telefone: 3360-5314 / 3264-6244.

LAC - Lar da Acadêmica de Curitiba
Rua Dr. Salvador de Maio, 81- 80.215-350 - Jd. Botânico - Curitiba
Telefone: 3362-0436 / 3262-2633.

Reitoria e Vice-Reitoria

Rua XV de Novembro, 1299
Ed. da Reitoria, 1.º andar - 80.060-000 - Centro - Curitiba
Telefones: 3360-5001 / 3360-5021
E-mail: gabinetereitor@ufpr.br  -  vicerei@ufpr.br

Pró-Reitorias
PRA - Pró-Reitoria de Administração
Rua Dr. Faivre, 405 - Ed. Dom Pedro II - 1.º andar - 80.060-140
Telefones: 3360-5292 / 3360-5042
E-mail: pra@ufpr.br 
Sítio: www.pra.ufpr.br

PRAE - Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis
Rua Dr. Faivre, 405 - Ed. Dom Pedro II
1.º andar 80.060-140 - Centro
Telefones: 3360-5221
E-mail: prae@ufpr.br
Sítio: www.prae.ufpr.br

PROEC - Pró-Reitoria de Extensão e Cultura
Pça. Santos Andrade, 50 - 3.º andar - 80.020-240
Telefone: 3310-2601  /  Fax 3310-2607
E-mail: proec@ufpr.br  
Sítio: www.proec.ufpr.br
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PROGEPE - Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas
Rua Dr. Faivre, 590 - 80.060-140
Telefone: 3360-4500 / 3263-4584
E-mail: progepe@ufpr.br
Sítio: www.progepe.ufpr.br

PRPPG - Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
Rua Dr. Faivre, 405 - Ed. Dom Pedro II - 1º andar 80.060-140
Telefones: 3360-5331 / 3360-2682
E-mail: prppg@ufpr.br 
Sítio: www.prppg.ufpr.br

PROPLAN - Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças
Rua XV de Novembro, 1299 - Sobreloja - (Reitoria) -  80.060-000
Telefones: 3360-5121 / 3360-5126 - Fax: 3360-5208
E-mail: proplan@ufpr.br 
Sítio: www.proplan.ufpr.br

PROGRAD - Pró-Reitoria de Graduação e Educação Profissional
Praça Santos Andrade, 50 - 80.020-300 - Centro
Telefone: 3310-2767/ 3310-2621 - Fax: 3310-2759
E-mail: prograd@ufpr.br 
Sítio: www.prograd.ufpr.br

Telefones Úteis PROGRAD

COPAP
Telefones: 3310-2674 /  2800  /  2602 - Fax: 3310-2759

COPEP
Telefone: 3310-2655 - Fax: 3310-2759

COPEG
Telefone: 3310-2658 / 2650 - Fax: 3310-2759

CGE
Telefone: 3310-2656 - 3310-2675 / 3310-2681 - Fax: 3310-2627

COPAC
Telefone: 3310-2838 - Fax: 3310-2759

COPAIE
Telefone: 3310-2650 -  Fax: 3310-2650
COPEFOR
Telefone: 3310-2712 

CIPEAD
Telefone: 3310-2657 - Fax: 3310-2761

CEPIGRAD
Telefone: 3310-2698 - Fax: 3310-2659

NÚCLEO DE CONCURSOS
Telefone: 3313-8801 - Fax: 3313-8831
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Secretaria de Órgãos Colegiados - SOC
(COUN, CEPE, COPLAD, CONCUR)
Rua XV de Novembro, 1299
Edifício da Reitoria - 2º andar - 80.060-000 - Centro - Curitiba
Telefone: 3360-5022 / 3360-5024
E-mail: soc2@ufpr.br 
Sítio: www.ufpr.br/soc

Restaurantes Universitários

Restaurante Agrárias
Rua dos Funcionários, 1540, Juvevê
Telefone: 3350-5643.

Restaurante Central
Rua Amintas de Barros s/nº, Centro
Telefone: 3264-3632 / 3360-5172.

Restaurante Campus Botânico
Av. Lothário Meisnner, 632, Jardim Botânico
Telefone: 3208-6153.

Restaurante Centro Politécnico
Av. Coronel Francisco Heráclito dos Santos, 210, Jd. das Américas
Telefone: 3361-3248.

Restaurante Juvevê
R. dos Funcionários, 1540, Juvevê
Telefone: 3350-5643.

Editora da UFPR
Rua João Negrão, 280 - Caixa Postal 17309 - 80.010-200 - Centro
Telefones: 3360-7487 / 3360-7488 / 3360-7489
E-mail: editora@ufpr.br 
Sítio: www.editora.ufpr.br

MAE - Museu de Arqueologia e Etnologia - 
PROEC/UFPR

Sede - Monumento
Rua XV de Novembro, 575 - Centro Histórico - 83203-0101- Paranaguá - 

Paraná.
Telefone: (41) 3423-2511
E-mail: mae@ufpr.br

Reserva Técnica - Campus Juvevê
Rua Bom Jesus, 650 - Juvevê - 80035-010 - Curitiba - Paraná
Telefone: (41) 3313-2042  e  Fax: (41) 3313-2045
E-mail: maert@ufpr.br 
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 Sala Didático-Expositiva - Prédio Histórico da UFPR / Praça Santos 
Andrade

Rua XV de Novembro, 695 (subsolo) - Centro - 80020-240 - Curitiba - Paraná.
Telefone: (41) 3310-2754
E-mail: educativamae@ufpr.br 

Setor de Ciências Agrárias
Rua dos Funcionários, 1540 - CEP 80.035-050 - Juvevê
Telefones: 3350-5610
E-mail: agronomia@ufpr.br 
Sítio: www.pagecca.ufpr.br

AGRONOMIA
Rua dos Funcionários, 1540 - 80.035-050 - Juvevê
Telefones: 3350-5610
E-mail: agronomia@ufpr.br 
Sítio: www.pagecca.ufpr.br

ENGENHARIA FLORESTAL
Av. Prof. Lothário Meissner, 632 - 80.210-170 - Jd. Botânico
Telefone/FAX: 3360-4206/3360-4245
E-mail: floresta@ufpr.br 
Sítio: www.floresta.ufpr.br

ENGENHARIA INDUSTRIAL MADEIREIRA
Av. Prof. Lothário Meissner, 632 - 80.210-170 - Jd. Botânico
Telefones: 3360-4306/ 3360-4323
E-mail: cceim@ufpr.br  
Sítio: www.madeira.ufpr.br

MEDICINA VETERINÁRIA CURITIBA
 Rua dos Funcionários, 1540 -CEP  80.035-050 - Juvevê
Telefone: 3350-5615 / 3350-5782
E-mail: ccmv@ufpr.br 
Sítio: www.ccmv.ufpr.br

ZOOTECNIA
Rua dos Funcionários, 1540  - CEP 80.035-050 - Juvevê
Telefone: 3350-5769
E-mail: cursozootecnia@ufpr.br 
Sítio: www.ccz.agrarias.ufpr.br.

Setor de Ciências Biológicas
Centro Politécnico - Jardim das Américas - CEP 81.531-980  - Caixa Postal: 19031
Telefones: 3361-1798 / 3361-1799
E-mail: biodir@ufpr.br 
Sítio: www.bio.ufpr.br
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CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
Centro Politécnico - Jardim das Américas - CEP 81.531-980
Ed. Ciências Biológicas 
Telefone: 3361-1795 / 3361-1744
E-mail: cbio@ufpr.br 
Sítio: www.bio.ufpr.br/graduacao/cienciasbiologicas

BIOMEDICINA
Centro Politécnico - Jardim das Américas - CEP 81.531-980 - 
Jardim das Américas
Ed. Ciências Biológicas  
Telefone:  3361-1644/3361-1794
E-mail: biomedicina@ufpr.br 
Sitio: www.bio.ufpr.br/graduacao

EDUCAÇÃO FÍSICA
Rua Coração de Maria, 92 - BR 116, Km 95 - Jd. Botânico
Telefone: 33604336 / 3360-4332
E-mail: coordenação.edf@ufpr.br 
Sítio: www.edf.ufpr.br.

FISIOTERAPIA
Centro  Politécnico - Jardim das Américas - CEP 81.531-980
Telefone para contato: 3361-1798 / 3361-1799

Setor de Ciências Exatas
Centro Politécnico - Jardim das Américas - CEP 81.531-980
Prédio da Administração - 3º andar
Telefone: 3361-3293
E-mail: exatas@ufpr.br 
Sítio: www.exatas.ufpr.br

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
Centro Politécnico - Jardim das Américas - CEP 81.531-980
Telefone: 3361-3411 / 3361-3028
E-mail: bcc@inf.ufpr.br 
Sítio: www.inf.ufpr.br/bcc

ESTATÍSTICA
Centro Politécnico - Jardim das Américas - CEP 81.531-980
Telefone: 3361-3025
E-mail: coordest@ufpr.br 
Sítio: www.est.ufpr.br/curso

EXPRESSÃO GRÁFICA
Centro Politécnico – Jardim das Américas – CEP 81.531-970
Prédio da Administração – 4º andar
Telefone: 3361-3039
E-mail: cegraf@ufpr.br
Sítio: www.degraf.ufpr.br
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FÍSICA
Centro Politécnico - Jardim das Américas - CEP 81.531-980
Bloco 2, 1º andar
Telefone: 3361-3092/ 3361-3094
E-mail: coord@fisica.ufpr.br 
Sítio: www.fisica.ufpr.br

INFORMÁTICA BIOMÉDICA
Centro Politécnico - Jardim das Américas - CEP 81531-980
Telefone: 3361-3572/ 3361-3028
E-mail: bcc-webmaster@inf.ufpr.br 

MATEMÁTICA
Centro Politécnico - Jardim das Américas - CEP 81531-980
Bloco Didático do Setor de Ciências Exatas (Bloco PC)
Telefone: 3361-3032
E-mail: cmat@ufpr.br ;barreda@ufpr.br  
Sítio: www.mat.ufpr.br/graduacao/matematica

MATEMÁTICA INDUSTRIAL
Centro Politécnico - Jardim das Américas - CEP: 81.531-980
Bloco Didático do Setor de Ciências Exatas (Bloco PC)
Telefone: 3361-3353
E-mail: matindcoord@ufpr.br 
Sítio: www.mat.ufpr.br/graduacao/matind

QUÍMICA
Centro Politécnico - Jardim das Américas - CEP: 81.531-980
Prédio da Química
Telefone: 3361-3185
E-mail: cquim@quimica.ufpr.br 
Sítio: www.quimica.ufpr.br/cquim

Setor de Ciências Humanas 
 Rua General Carneiro, 460, Ed. Dom Pedro I, 11º andar - 80.060-150 - Centro
Telefone/fax: 3360-5092
E-mail: schla@ufpr.br 
Sítio: www.humanas.ufpr.br

CIÊNCIAS SOCIAIS
Rua General Carneiro, 460,  Centro. Ed. Dom Pedro I, 9º andar - 80.060-150 - Centro
Telefone: 3360-5085
E-mail: csociais@ufpr.br 
Sítio: www.deciso.ufpr.br

FILOSOFIA
Rua General Carneiro, 460, Ed. Dom Pedro II, 6º andar - 80.060-150 - Centro
Telefone/ Fax: 3360-5266
E-mail: coordfilosofia@ufpr.br 
Sítio: www.filosofia.ufpr.br
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HISTÓRIA
Rua General Carneiro, 460, CEP  - 80.060-150 - Centro Ed. Dom Pedro I, 
6º andar 
Telefone: 3360-5135
E-mail: coorhis@ufpr.br 
Sítio: www.humanas.ufpr.br/departamentos/dehis

HISTÓRIA, IMAGEM E MEMÓRIA
Rua General Carneiro, 460, CEP - 80.060-150 - Centro. Ed. Dom Pedro I, 
6º andar
Telefone: 3360-5135
E-mail: coorhis@ufpr.br 
Sítio: www.humanas.ufpr.br/departamentos/dehis

LETRAS
Rua General Carneiro, 460, CEP  80.060-150 - Centro. Ed. Dom Pedro I, 
9º andar 
Telefone: 3360-5096
E-mail: clet@ufpr.br 
Sítio: www.humanas.ufpr.br/grad/letras

PSICOLOGIA
 Praça Santos Andrade
Nº 50,  2.º andar - 80.020-300 - Centro
Telefone: 3310-2624
E-mail: coorpsic@ufpr.br 
Sítio: www.psicologia.ufpr.br

TURISMO
Rua General Carneiro, 460, Ed. Dom Pedro II, 3º andar - 80.060-150 - Centro
Telefone: 3360-5231 / 3360-5109
E-mail: ctur@ufpr.br 
Sítio: www.turismo.ufpr.br

Setor de Ciências Jurídicas
Praça Santos Andrade
Nº 50,  1º andar - 80.020-300 - Centro
Telefone: 3225-1670 / 3310-2750
E-mail: juridica@ufpr.br

DIREITO
Praça Santos Andrade, 50 - Centro
Telefone: 3310-2744
E-mail: coordenacaojd@ufpr.br 
Sítio: www.direito.ufpr.br

Setor de Ciências da Saúde
Rua Padre Camargo, 280, 2º andar - 80.060-270 - Alto da Glória
Telefone: 3360-7220/ 3360-7232/Fax: 3362-7598
Av. Lothário Meissner, 632 - Jardim Botânico - CEP: 80210-170 - Fone: 3360-4151 
Sítio: www.saude.ufpr.br
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ENFERMAGEM
Av. Prof. Lothário Meissner, 632 - 80.210-170 - Jd. Botânico
Telefone: 3360-7242
E-mail: coordenf@ufpr.br 
Sítio: www.enfermagem.ufpr.br

FARMÁCIA
Av. Prof. Lothário Meissner, 632 - 80.210-170 - Jd. Botânico
Telefone: 3360-4099/ 3360-4049
E-mail: cursofarmacia@ufpr.br 
Sítio:www.farmacia.ufpr.br

MEDICINA
Rua Padre Camargo, 280, 4º andar - 80.060-240 - Alto da Glória
Telefones: 3360-7239/ 3360-7283
E-mail: medicina@ufpr.br 
Sítio: www.medicina.ufpr.br

NUTRIÇÃO
Av. Pref. Lothario Meissner, 632 -80.210-170 - Jd. Botânico
Telefone: 3360-4056 / 3360-4133
E-mail: coonutri@ufpr.br  
Sítio: www.nutricao.ufpr.br

ODONTOLOGIA
Av. Pref. Lothario Meissner, 632 - 80.210-170 - Jd. Botânico
Telefone: 3360-4053 / 3360-4052
E-mail: coord.odontologia@ufpr.br 
Sítio: www.odontologia.ufpr.br

TERAPIA OCUPACIONAL
Av. Prof. Lothário Meissner, 632 - 80.210-170 - Jd. Botânico
Telefone: 3361-3746/3361-3748
E-mail: terapiaocupacional.saude@ufpr.br 
Sítio: www.saude.ufpr.br

HC - Hospital de Clínicas
Rua General Carneiro, 181 - 80.060-150 - Alto da Glória
Telefone: 3360-1800 / 3264-5812
E-mail: mkt@hc.ufpr.br

Setor de Ciências Sociais Aplicadas
Av. Pref. Lothario Meissner, 632, Ed. de Ciências Sociais Aplicadas
 80.210-170 - Jd. Botânico
Telefone: 336-4343 / 3360-4344
E-mail: sociaisaplicadas@ufpr.br 
Sítio: www.sociais.ufpr.br
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ADMINISTRAÇÃO
Av. Pref. Lothario Meissner, 632, Ed. de Ciências Sociais Aplicadas, 2º andar
 Telefone: 3360-4366
E-mail: cursoadm@ufpr.br 
Sítio: www.adm.ufpr.br

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  EAD.
 Ed. de Ciências Sociais Aplicadas, 2º andar - 80.210-170 - Jd. Botânico
Telefone: 3360-4188
E-mail: admpublica@ufpr.br 
Sítio: www.adm.ufpr.br

CIÊNCIAS CONTÁBEIS
Av. Pref. Lothario Meissner, 632, Ed. de Ciências Sociais Aplicadas, 1º andar
Telefone: 3360-4363
E-mail: decont@ufpr.br  ou coorcont@ufpr.br 

CIÊNCIAS ECONÔMICAS
Av. Pref. Lothario Meissner, 632, Ed. de Ciências Sociais Aplicadas
Telefone: 3360-4356
E-mail: coordeco@ufpr.br 
Sítio: www.economia.ufpr.br

GESTÃO DA INFORMAÇÃO
Av. Pref. Lothario Meissner, 632, Ed. de Ciências Sociais Aplicadas
Telefone:  3360-4389
E-mail: gestinf@ufpr.br 
Sítio: www.decigi.ufpr.br

Setor de Ciências da Terra
Centro Politécnico
Av. Francisco H. dos Santos, 100, Bloco de Ciências da Terra
81.531-980 - Jd. das Américas
Telefone: 3361-3133 / 3361-3198
E-mail: terra@ufpr.br 
Sítio: www.terra.ufpr.br

CIÊNCIAS EXATAS - LICENCIATURA
Av. Beira Mar, 201 - Pontal do Sul - PR
Telefone: (41) 3511-8633

ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E AGRIMENSURA
Centro Politécnico
Bloco de Ciências da Terra - 81.531-980 - Jd. das Américas
Telefone: 3361-3038
E-mail: carto@ufpr.br 
Sítio: www.cartografica.ufpr.br
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GEOGRAFIA
 Centro Politécnico
Bloco Ciências da Terra - 81.532-980 - Jd. das Américas
Telefone: 3361-3171
E-mail:  ccgeog@ufpr.br 
Sítio: www.geog.ufpr.br

GEOLOGIA
Centro Politécnico
Bloco de Ciências da Terra, 1º andar - 81.531-990 - Jd. das Américas
Telefone: 3361-3642 / 3361-3049
E-mail: geologia@ufpr.br 
Sítio: www.geologia.ufpr.br

OCEANOGRAFIA
Av. Beira mar, 201 - Pontal do Paraná - Paraná
Telefone: (41) 3511-8633
E-mail: oceanografia@ufpr.br 
Sítio: www.cem.ufpr.bra.ufpr.br.

Setor de Artes, Comunicação e Design

ARTES VISUAIS
Rua Coronel Dulcídio, 638 -80.420-170 - Batel
Telefone: 3224-9915
E-mail: cedarti@ufpr.br 
Sítio: www.artes.ufpr.br

COMUNICAÇÃO SOCIAL
Rua Bom Jesus, 650 - 80.035-010 - Juvevê
Telefone: 3313-2018
E-mail: ccos@ufpr.br 

DESIGN
Rua General Carneiro, 460, CEP - 80.060-150 - Centro - Ed. Dom Pedro I, 8º andar 
Telefones: 3360-5103/ 3360-5360/ 3360-5313
E-mail: coordi@ufpr.br 
Sítio: www.design.ufpr.br

MÚSICA
Rua Coronel Dulcídio, 638 -80.420-170 -Batel
Telefone: 3222-6568
E-mail: cmus@ufpr.br 
Sítio: www.artes.ufpr.br
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Setor de Educação
Rua General Carneiro, 460, Ed. Dom Pedro I, 1º andar - 80.060-150 - Centro
Telefone: 3360-5141
E-mail: educacao@educacao.ufpr.br 
Sítio: www.educacao.ufpr.br

PEDAGOGIA
Rua General Carneiro, 460, Ed. Dom Pedro I, 1.º andar - 80.060-150 - Centro
Telefone: 3360-5206, 3360-5310
E-mail: pedagogia@ufpr.br 
Sítio: www.educacao.ufpr.br

PEDAGOGIA EAD
Rua General Carneiro, 460, Ed. Dom Pedro I, 1.º andar - 80.060-150 - Centro
Telefone: 3360-5141
E-mail: pedagogiaead@ufpr.br 
Sítio: www.educacao.ufpr.br

Setor de Educação Profissional e Tecnológica
Rua Alcides Vieira Arcoverde, 1225 - 81.520-260 - Jd. das Américas
Telefone: 3595-8818
E-mail: copep@ufpr.br
Sitio: www.sept.ufpr.br

TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE 
SISTEMAS
Rua Alcides Vieira Arcoverde, 1225, Jd. das Américas. 
Telefone: 3595-8818.
E-mail: coordti@ufpr.br 

TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
Rua Alcides Vieira Arcoverde, 1225, Jd. das Américas. 
Telefone: 3595-8818.

TECNOLOGIA EM LUTERIA
 Rua Alcides Vieira Arcoverde, 1225, Jd. das Américas. 
Telefone: 3595-8818.
E-mail: luteria@ufpr.br

 TECNOLOGIA EM GESTÃO DA QUALIDADE 
Rua Alcides Vieira Arcoverde, 1225,  Jd. das Américas. 
Telefone: 3595-8818.

TECNOLOGIA EM GESTÃO PÚBLICA
Rua Alcides Vieira Arcoverde, 1225,  Jd. das Américas. 
Telefone: 3595-8818.

TECNOLOGIA EM NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS 
Rua Alcides Vieira Arcoverde, 1225, Jd. das Américas. 
Telefone: 3595-8818.
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TECNOLOGIA EM PRODUÇÃO CÊNICA 
 Rua Alcides Vieira Arcoverde, 1225, Jd. das Américas. 
Telefone: 3595-8818. 
E-mail: coordenacaotpc@ufpr.br 

TECNOLOGIA EM SECRETARIADO
Rua Alcides Vieira Arcoverde, 1225, Jd. das Américas. 
Telefone: 3595-8818.

Setor Litoral
Rua Jaguariaíva, 512 -  Caiobá - Matinhos - Paraná - 89.260-
000
Telefone: (41) 3452-2410
Fax: (41) 3452-2662
E-mail: naalitoral@ufpr.br 
Sítio: www.litoral.ufpr.br

ARTES
Telefone: (41) 3452-2410  Fax: (41) 3452-2662
E-mail: naalitoral@ufpr.br 

CIÊNCIAS
Telefone: (41) 3452-2410  Fax: (41) 3452-2662
E-mail: naalitoral@ufpr.br 

GESTÃO AMBIENTAL
Telefone: (41) 3452-2410  Fax: (41) 3452-2662
E-mail: naalitoral@ufpr.br 

GESTÃO DESPORTIVA E DO LAZER
Telefone: (41) 3452-2410  Fax: (41) 3452-2662
E-mail: naalitoral@ufpr.br 

GESTÃO E EMPREENDEDORISMO
Telefone: (41) 3452-2410  Fax: (41) 3452-2662
E-mail: naalitoral@ufpr.br 

GESTÃO PÚBLICA
Telefone: (41) 3452-2410  Fax: (41) 3452-2662
E-mail: naalitoral@ufpr.br 

INFORMÁTICA E CIDADANIA
Telefone: (41) 3452-2410  Fax: (41) 3452-2662
E-mail: naalitoral@ufpr.br 

LINGUAGEM E COMUNICAÇÃO
Telefone: (41) 3452-2410  Fax: (41) 3452-2662
E-mail: naalitoral@ufpr.br 
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SAÚDE COLETIVA
Telefone: (41) 3452-2410  Fax: (41) 3452-2662
E-mail: naalitoral@ufpr.br 

SERVIÇO SOCIAL
Telefone: (41) 3452-2410  Fax: (41) 3452-2662
E-mail: naalitoral@ufpr.br

 TECNOLOGIA EM AGROECOLOGIA
Telefone: (41) 3452-2410  Fax: (41) 3452-2662
E-mail: naalitoral@ufpr.br 

TECNOLOGIA EM GESTÃO IMOBILIÁRIA
Telefone: (41) 3452-2410  Fax: (41) 3452-2662
E-mail: naalitoral@ufpr.br 

TECNOLOGIA EM GESTÃO DE TURISMO
Telefone: (41) 3452-2410  Fax: (41) 3452-2662
E-mail: naalitoral@ufpr.br

TECNOLOGIA EM ORIENTAÇÃO COMUNITÁRIA
Telefone: (41) 3452-2410  Fax: (41) 3452-2662
E-mail: naalitoral@ufpr.br

Setor de Tecnologia
Campus Centro Politécnico
 Av. Cel. Francisco H. dos Santos, 100,  Prédio da Administração, 2º andar
81.531-980 - Jd. das Américas
Telefone: 3361-3000
E-mail:direcao@tecnologia.ufpr.br
Sítio: www.tecnologia.ufpr.br

ARQUITETURA E URBANISMO
Campus Centro Politécnico
Bloco I, 1º andar - 81.531-990 - Jd. das Américas
Telefones: 3361-3084 / 3361-3085
E-mail: ccau@arquit.ufpr.br 
Sítio: www.arquit.ufpr.br

ENGENHARIA AMBIENTAL
Campus Centro Politécnico
Bloco III, sala 511 - 81.531-990 - Jd. das Américas
Telefone: 3361-3012 / 3366-1133
E-mail: ang_amb@ufpr.br 
Sítio: www.lemma.ufpr.br/engamb

ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS E BIOTECNOLOGIA
Campus Centro Politécnico
Prédio da Administração, 1º andar - 81.531-990 - Jd. das Américas
Telefone: 3361-3055 / 3361-3191
E-mail: bioeng@engquim.ufpr.br 
Sítio: http://people.ufpr.br/~bioeng
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ENGENHARIA CIVIL
Campus Centro Politécnico
Prédio da Administração, 1º andar, 81.531-990
Telefone: 3361-3044
E-mail: engcivil@ufpr.br 
Sítio: www.civil.ufpr.br

ENGENHARIA ELÉTRICA
Campus Centro Politécnico
Prédio da Administração, 1º andar - 81.531-990 - Jd. das Américas
Telefone: 3361-3223 
E-mail: engeletrica@ufpr.br 
Sítio: www.eletrica.ufpr.br

ENGENHARIA MECÂNICA
Campus Centro Politécnico
Bloco IV - 81.531-990 - Jd. das Américas
Telefone: 3361-3124 / 3361-3131
E-mail: demec@demec.ufpr.br 
Sítio: www.demec.ufpr.br

ENGENHARIA PRODUÇÃO
Campus Centro Politécnico - 81.531-990 - Jd. das Américas
Telefone: 3361-3035
E-mail: engprod@ufpr.br 
Sítio: www.engprod.ufpr.br 

ENGENHARIA QUÍMICA
Campus Centro Politécnico
Edifício da Administração, 1º andar - 81.531-990 - Jd. 
das Américas
Telefone: 3361-3056
FAX: 3361-3674
E-mail: cceq@ufpr.br 
Sítio: www.cceq.ufpr.br

Setor Palotina
Rua Pioneiro, 2153 - 85.950-000 - Palotina - PR
Telefone: PABX: (44) 3211-8500 - Fax: (44) 3211-8511
Sítio: www.palotina.ufpr.br.

AGRONOMIA 
Rua Pioneiro, 2153 - 85.950-000 - Palotina - PR
Telefone: (44) 3211-8530
E-mail: agronomiapalotina@ufpr.br

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
Rua Pioneiro, 2153 - 85.950-000 - Palotina - PR
Telefone: (44) 3211-8530
E-mail: biopalotina@ufpr.br 
Sítio: www.palotina.ufpr.br
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CIÊNCIAS EXATAS - LICENCIATURA
Rua Pioneiro, 2153 - Palotina - PR
Telefone: (44) 3211-8500

COMPUTAÇÃO - LICENCIATURA
Rua Pioneiro, 2153 - Palotina - PR
Telefone: (44) 3211-8500

ENGENHARIA DE AQUICULTURA
Rua Pioneiro, 2153 - Palotina - PR
Telefone: (44) 3211-8500
Sítio: www.palotina.ufpr.br

TECNOLOGIA EM BIOCOMBUSTÍVEIS
Rua Pioneiro, 2153 - 85.950-000 - Palotina - PR
Telefone: (44) 3211-8530
E-mail:biocombustiveispalotina@ufpr.br 
Sítio: www.palotina.ufpr.br

TECNOLOGIA EM BIOTECNOLOGIA
Rua Pioneiro, 2153 - 85.950-000 - Palotina - PR
Telefone: (44) 3211-8530
E-mail: tecbiotecnologia@ufpr.br

MEDICINA VETERINÁRIA 
Rua Pioneiro, 2153 - 85.950-000 - Palotina - PR
Telefone: (44) 3211-8530
E-mail: veterinariapalotina@ufpr.br 
Sítio: www.ccmv.ufpr.br

Campus Avançado de Jandaia do Sul
Rua Dr. João Maximiano, 426. Jandaia do Sul - PR
Telefone para contato: (41) 3310-2674

CIÊNCIAS EXATAS - Licenciatura
Rua Dr. João Maximiano, 426. Jandaia do Sul - PR
Telefone para contato: (41) 3310-2674

COMPUTAÇÃO - LICENCIATURA
Rua Dr. João Maximiano, 426. Jandaia do Sul - PR
Telefone para contato: (41) 3310-2674

ENGENHARIA AGRÍCOLA
Rua Dr. João Maximiano, 426. Jandaia do Sul - PR
Telefone: (41) 3310-2674

ENGENHARIA DE ALIMENTOS
Rua Dr. João Maximiano, 426. Jandaia do Sul - PR
Telefone: (41) 3310-2674
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ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
Rua Dr. João Maximiano, 426. Jandaia do Sul - PR
Telefone: (41) 3310-2674

Sistemas de Bibliotecas

BIBLIOTECA CENTRAL
Rua General Carneiro, 370/380 - 80.060-150 - Centro
Telefone: 3360-5288 / 3360-5000
E-mail: bc@ufpr.br 

BIBLIOTECA DO SETOR PALOTINA
Rua 24 de junho - 698 - 85.950-000 - Palotina - Paraná
Telefone: (44) 3649-5764 / 3649-1214
E-mail: biblio@palotina.ufpr.br 
Assunto: Medicina Veterinária.

BIBLIOTECA DO SETOR LITORAL
Rua Jaguariaíva nº 512 - Caiobá - Matinhos - Paraná - 83260-000
Telefone:(41)3452-2410/3452-2662
E-mail: biblit@ufpr.br 
Assuntos: Agroecologia, Enfermagem, Fisioterapia, Gestão 
Ambiental, Gestão e Empreendedorismo, Serviço Social, Turismo e 
Hospitalidade e Transações Imobiliárias.

BIBLIOTECA DO CEM
Centro de Estudos do Mar, Av. Beira Mar, s/n° - 83.255-000 - Pontal do Paraná - Paraná
Telefone: 3455-1333 R 023
E-mail: maricem@ufpr.br 
Assuntos: Biologia Marinha, Oceanografia e Aquicultura.

BIBLIOTECA DO SETOR DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
Rua Dr. Alcides Vieira Arcoverde, 1225 - 81.520-260 - Jd. das Américas
Telefone: 3361-4911
E-mail: bibet@ufpr.br 
Assuntos: Processamento de dados, Administração, Gestão, Transações Imobiliárias, Artes. 
Letras.

BIBLIOTECA DO MAEP
Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR
R. Manoel Bonifácio, 309, 3º andar - 82.203-300
Telefone: 3423-2511
E-mail: mae@proec.ufpr.br 
Assuntos: Antropologia, Folclore, Artes Populares e Museologia.

BIBLIOTECA DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS
Rua dos Funcionários, 1540 - 80.050-035 - Juvevê
Telefone: 3350-5611 / 3350-5748 / 3350-5611
E-mail: bibiagri@ufpr.br 
Assuntos: Agronomia, Medicina Veterinária, Zootecnia, Meio Ambiente, Plantas 
Ornamentais e Fitopatologia.
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BIBLIOTECA DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
Campus Centro Politécnico
Edifício do Setor de Ciências Biológicas - 81.531-990 -  - Jd. das 
Américas
Telefone: 3361-1675 / 3361-1677 / 3366-1454
E-mail: bibbio@ufpr.br 
Assuntos: Anatomia, Biofísica, Bioquímica, Botânica, Citologia, 
Fisiologia, Genética, Histologia, Microbiologia, Parasitologia, Zoologia.

BIBLIOTECA DE CIÊNCIAS FLORESTAIS E DA MADEIRA
Av. Prof. Lothário Meissner, 3400 - 80.210-170 - Jd. Botânico
Telefone: 3360-4311 / 3360-4277
E-mail: bibflor@ufpr.br 
Sítio: www.portal.ufpr.br
Assuntos: Engenharia Florestal e Engenharia Florestal da Madeira.

BIBLIOTECA DE CIÊNCIAS HUMANAS E EDUCAÇÃO
Campus Reitoria
Rua General Carneiro, 460, Edifício Dom Pedro I, 2º andar - 80.060-150 
- Centro
Telefones: 3360-5144/ 3360-5229
E-mail: biblioeh@ufpr.br   
Sítio: www.portal.ufpr.br
Assuntos: Belas Artes, Ciências Sociais, Comunicação, Educação, 
Filosofi a, História, Linguística, Literatura, Psicologia, Turismo e 
Antropologia.

BIBLIOTECA DE CIÊNCIAS JURÍDICAS
Praça Santos Andrade, 50, Térreo - 80.020-300 - Centro
Telefone: 3310-2683
E-mail: bibju@ufpr.br 
Sítio: www.portal.ufpr.br
Assuntos: Direito Público e Direito Privado.

BIBLIOTECA DE CIÊNCIAS DA SAÚDE SEDE BOTÂNICO
Rua Prof. Lothário Meissner, 3400 - 80.210-170 - Jd. Botânico
Telefone: 3360-4047
E-mail: bibsb@ufpr.br 
Assuntos: Farmácia, Nutrição e Odontologia.

BIBLIOTECA DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
Rua Prof. Lothário Meissner, 632 - 80.210-170 - Jd. Botânico
Telefone: 3360-4352 / 3360-4352
E-mail: bibsa@sociais.ufpr.br  ou cceq@ufpr.br 
Sítio: www.cceq.ufpr.br 
Assuntos: Administração Geral e Aplicada, Contabilidade, Economia e Comércio Exterior.

BIBLIOTECA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Centro Politécnico, Edifício da Biblioteca - 81.581-990 - Jd. das Américas
Telefone: 3361-3060
E-mail: eliane@ufpr.br 
Sítio: www.portal.ufpr.br
Assuntos: Arquitetura e Urbanismo, Física, Engenharias Cartográfica, Civil, Elétrica, 
Mecânica e Química, Geografia, Estatística, Matemática, Química, Informática, 
Astronomia, Ciências Geodésicas e Fotogrametria.
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BIBLIOTECA DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Rua Coração de Maria, 92, BR 116, Km 95 - 80.215-370 - Jd. Botânico
Telefone: 3264-2090/ 3360-4334
E-mail: bibef@ufpr.br 
Sítio: www.portal.ufpr.br
Assunto: Educação Física.

Empresas Juniores da UFPR

Ciclus Consultoria
Engenharia Ambiental, Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia
(41) 3361 3053
contato@ciclusconsultoria.com
www.ciclusconsultoria.com

Coem Jr
Engenharia Mecânica
(41) 3361 3428
contato@coemjr.com
www.coemjr.com

Coplaf
Engenharia Florestal
(41) 3360 4207
coplaf@ufpr.br / coplaf.ufpr@gmail.com
http://www.floresta.ufpr.br/coplaf/

Criatec
Tecnologia em Aquicultura, em Biocombustíveis, em Biotecnologia, Agronomia e Ciências
Biológicas em Palotina
criatec.ufpr@gmail.com

Ecomp
Ciência da Computação, Informática Biomédica
(41) 3361 3053
ecomp@inf.ufpr.br
http://www.inf.ufpr.br/ecomp/

ECOS
Biologia
ecos.ufpr@gmail.com
http://www.ecosufpr.com.br/



Endereços e Telefones

EJEQ
Engenharia Química
(41) 3361 3053
ejeq@ejeq.com.br
http://www.ejeq.ufpr.br/

Engenharia Elétrica
(41) 3361 3416
emjel.assessoria@gmail.com
http://www.emjel.ufpr.br/

EMMATI
Matemática Industrial
(41) 3361 3709
emmati@mat.ufpr.br
http://www.emmati.ufpr.br/

Fábrica de Comunicação
Comunicação Social
(41) 4141 4740
agencia@fabricadecomunicacao.com
http://www.fabricadecomunicacao.com/

Maris
Oceanografia
(41) 3455 3714
amaris.ej@gmail.com
http://200.17.232.45/Maris

JR Consultoria
Administração, Economia, Contabilidade, Gestão da Informação
(41) 4102 9792
contato@jrconsultoria.com.br
http://www.jrconsultoria.com.br/

Júnior Design
Design Gráfico, Design de Produto
(41) 3360 5088
juniordesignufpr@gmail.com
http://www.juniordesignufpr.com.br/

Trilhas
Turismo
(41) 3360 5370
trilhasufpr@gmail.com
http://trilhasufpr.blogspot.com/
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TV UFPR
Rua Fernando Simas, 1456
Telefone: 3339-4494
Sítio: www.tv.ufpr.br

Núcleo de Concursos
Rua dos Funcionários, 1540
Juvevê - Curitiba - PR
CEP: 80035-050
Telefone: (41) 3313-8801 - Fax: (41) 3313-8831.
Sítio: www.nc.ufpr.br

Editora da UFPR
Rua João Negrão, 280 - Caixa Postal 17309 - 80.010-200 - Centro
Telefones: 3360-7487 / 3360-7488 / 3360-7489
E-mail: editora@ufpr.br
Sítio: www.editora.ufpr.br. 

LINHAS DE ÔNIBUS

UFPR - Intercampi
Ônibus circular gratuito percorrendo os diversos campi da UFPR, em Curitiba. 
(Informações sobre horários e o itinerário no site: www.prae.ufpr.br )

Transporte Coletivo Urbano

Para: Reitoria, Pró-Reitoria de Administração, Pró-Reitoria de 
Orçamento Planejamento e Finanças, Pró-Reitoria de Assuntos 
Estudantis, Biblioteca Central, Restaurante Universitário, Casa do 
Estudante Universitário, Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
graduação.
Setores: Educação, Ciências Humanas Letras e Artes

Linhas de Ônibus: Jd. Social / Batel; Circular-Centro; Detran / Vicente 
Machado; Tarumã, Rua XV / Barigui, Itupava / Cohab; Higienópolis.

Para: Centro Politécnico
Prefeitura da Cidade Universitária.
Setores: Ciências Exatas, Tecnologia, Ciências Biológicas, Ciências 
da Terra, Setor de Educação Profissional e Tecnológica.
Linhas de Ônibus: Ligeirinho Centro Politécnico, Estudantes, Solitude, 
Petrópolis, Santa Bárbara, Inter II, Interbairros II.
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Para: Setor de Ciências Agrárias
Hospital Veterinário. Cursos: Agronomia, Medicina Veterinária, Zootecnia.

Linhas de Ônibus: Interbairros II; Inter I; Juvevê/Água Verde; Biarticulado Santa Cândida / Capão Raso.

Para: HC - Hospital de Clínicas
Setor: Ciências da Saúde

Linhas de Ônibus: Jd. Social/Batel; Circular-Centro; Detran/Vicente Machado; Tarumã; Rua XV/Barigui; Itupava/Cohab; Inter-hospitais.

Para: Pró-Reitoria de Graduação e Educação Profissional e Pró-Reitoria de Extensão e Cultura.
Cursos: Direito e Psicologia.

Linhas de Ônibus: Biarticulado Santa Cândida/Capão Raso; Novena; Itupava/Cohab; Augusto Stresser; Jd. Social/Batel; Circular-Centro; Hugo Lange; Sacre Coeur; 
Higienópolis.

Para: Setores: Ciências da Saúde, Ciências Sociais Aplicadas e Ciências Agrárias.

Linhas de Ônibus: Solitude; Petrópolis; Santa Bárbara; Ligeirinho Centro Politécnico.

Para: CED - Centro de Educação Física e Desportos

Linhas de Ônibus: Erasto Gaertner; Interbairros V; Interbairros VI.


