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Seja bem-vindo ao Setor de Ciências Biológicas da UFPR!
Preparamos este manual para você, com dicas e informações 
que podem ser muito úteis durante a sua vida acadêmica. 

Aproveite!
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Departamentos

O SETOR
O Setor de Ciências Biológicas (SCB) foi criado a partir da fusão dos 

Institutos de Biologia e de Bioquímica da UFPR. Em 1979, o edifício do 
Setor foi inaugurado. 

Hoje, o SCB conta com 11 departamentos (Anatomia, Biologia Celu-
lar, Bioquímica e Biologia Molecular, Botânica, Educação Física, Farma-
cologia, Fisiologia, Genética, Patologia Básica, Prevenção e Reabilitação 
em Fisioterapia e Zoologia). Além disso, possui unidades de apoio como 
Biotério, Centro de Microscopia Eletrônica, Centro de Educação Física e 
Desportos (CED), Coleções Científicas (Coleção Entomológica Padre Jesus 
Santiago Moure, Herbário), os Museus de Ciências Naturais e de Anato-
mia e a ASPEC (Assessoria a Projetos Educacionais e Comunicação).

 O Setor é reconhecido pela excelência na atividade de ensino, e capaz 
de atender uma comunidade discente muito ampla, com quatro cursos de 
graduação sediados no próprio setor (Ciências Biológicas, Educação Física, 
Biomedicina e Fisioterapia) e a outros 15 cursos de graduação da UFPR: En-
genharia Ambiental, Enfermagem, Zootecnia, Química, Engenharia de Bio-
processos, Engenharia Florestal, Psicologia, Nutrição, Medicina, Medicina 
Veterinária, Engenharia Agronômica, Terapia Ocupacional, Informática Bio-
médica, Odontologia e Farmácia.

Desta forma, o Setor de Ciências Biológicas tem contribuído de forma 
grandiosa no ensino, pesquisa e extensão produzidos pela UFPR, ajudan-
do na busca de um desenvolvimento mais equânime, justo e sustentável.
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Departamentos

Departamento de Anatomia
Telefone: 3361-1679
E-mail: anatomia@ufpr.br
ufpranatomia@gmail.com

Departamento de Biologia Celular
Telefone: 3361-1682
E-mail: biocel@ufpr.br
dbiocelufpr@gmail.com

Departamento de Bioquímica
Telefone: 3361-1660
E-mail: bioqui@ufpr.br
npca@gmail.com

Departamento de Botânica
Telefone: 3361-1757
E-mail: botanica@ufpr.br

Departamento de Educação Física
Telefone: 3360-4325
E-mail: educafisica@ufpr.br

Departamento de Farmacologia
Telefone: 3361-1739
E-mail: farmacologia@ufpr.br

Departamento de Fisiologia
Telefone: 3361-1714
E-mail: fisiologia@ufpr.br

Departamento de Genética
Telefone: 3361-1684
E-mail: genetica@ufpr.br
depto.genetica@gmail.com

Departamento de Patologia Básica
Telefone: 3361-1697
E-mail: dpat@ufpr.br
dpatologia@gmail.com

Departamento de Prevenção e 
Reabilitação em Fisioterapia
Telefone: 3361-1699
E-mail: dpr.fisioterapia@ufpr.br

Departamento de Zoologia
Telefone: 3361-1624
E-mail: deptzoo@ufpr.br

Os departamentos são as unidades que administram e ofertam um determi-
nado grupo de disciplinas. As disciplinas podem atender a mais de um curso de 
graduação, bem como dos professores que podem lecionar em diversos cursos.
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Coordenações de Curso

COORDENAÇÕES 
DE CURSO

As coordenações são responsáveis pela direção pedagógica do seu 
curso. 

São funções das coordenações:

• 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 cur-
so a ofertar, em períodos especiais.

• Localizar o aluno na Universidade em casos de urgência, e transmi-
tir comunicações internas e externas dirigidas ao aluno. Por isso, é im-
portante que a coordenação tenha sempre seu endereço e telefone para 
contato atualizados.
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Coordenações de Curso

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Coordenador:   
Prof. Dr. Edson Antonio Tanhoffer  

Vice-Coordenadora: 
Profa. Dra. Érika Amano

Secretários:
Leandro Francisco Thomacheski
Julian Vosgerau

Horário de atendimento:
De segunda‐feira à sexta‐feira das 
08:30 – 12:00 e das 13:00 – 20:30

Telefone: (41) 3361‐1795       

Fax: (41) 3361‐1564

E-mail: cbio@ufpr.br
cbionoite@ufpr.br

BIOMEDICINA

Coordenadora:
Profa. Dra. Katya Naliwaiko

Vice-Coordenadora: 
Profa. Dra. Débora do Rocio Klisiowicz
 
Secretário: 
Rodrigo Luiz de Paula Honorato
 
Horário de atendimento:
De segunda‐feira à sexta‐feira das 
08:30 – 11:30 e das 13:30 – 16:30

Telefone: (41) 3361‐1744

E-mail: biomedicina@ufpr.br 
biomedicinaufpr@gmail.com

EDUCAÇÃO FÍSICA

Coordenadora:
Profa. Dra. Soraya Correa Domingues

Vice-coordenador:
Prof. Dr. Ricardo João Sonoda Nunes

Secretárias:
Gislaine Pereira Ramos
Deysi Margareth de Lima de Medeiros

Horário de atendimento:
De segunda‐feira à sexta‐feira das   
09:00 ‐12:00  e das 13:00 ‐ 16:00

Telefone: (41)  3360‐4332 

E-mail: coordenacao.edf@ufpr.br

FISIOTERAPIA 

Coordenadora: 
Profa. Dra. Arlete Ana Motter

Vice-coordenador:
Profa. Dra. Ana Marcia Delattre 
Zocolotti
 
Secretária:
Patricia Mitsu Hachiguti

Horário de atendimento:
De segunda‐feira à sexta‐feira das 
08:30 ‐ 12:30 e das 13:30 ‐ 17:30

Telefone: (41) 3361‐1699

E-mail: cfisio@ufpr.br
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PÓS-GRADUAÇÃO
A educação superior na UFPR abrange também os cursos e programas 

de pós‐graduação, abertos a candidatos diplomados em cursos de gradu-
ação e que atendam às exigências específicas de cada um deles.

O Setor de Ciências Biológicas é pioneiro na pós‐graduação e atende 
a um número cada vez maior de alunos nos cursos stricto sensu em Mes-
trado e Doutorado nas áreas de: Biologia Celular e Molecular, Bioquímica, 
Genética, Entomologia, Zoologia, Ecologia e Conservação, Microbiologia, 
Parasitologia e Patologia, Fisiologia, Farmacologia, e Educação Física, 
além do Mestrado em Botânica e do Mestrado Profissional em Ensino de 
Biologia.

PÓS-GRADUAÇÃO EM 
BIOLOGIA CELULAR E 
MOLECULAR

Coordenadora:
Profa. Dra. Andrea Senff Ribeiro

Vice-Coordenadora:
Profa. Dra. Lia Sumie Nako

Secretário:
Lucas Carvalho de Meneses

Telefone: 3361‐1676

E-mail: pgbiocel@ufpr.br

Site: http://www.prppg.ufpr.br:8080/
pgbiocel/inicio

PÓS-GRADUAÇÃO EM 
CIÊNCIAS BIOQUÍMICA

Coordenadora:
Profa. Dra. Glaucia Regina Martinez

Vice-coordenador:
Prof. Dr. Guilherme Lanzi Sassaki

Secretário: 
Thiago Vello

Telefone: 3361‐1672

E-mail: pgbioq@ufpr.br
pgbotanica@ufpr.br

Site: http://www.pgbioq.ufpr.br/

10

Pós-Graduação



Pós-Graduação

PÓS-GRADUAÇÃO EM 
BOTÂNICA

Coordenador:
Prof. Dr. Renato Goldenberg

Vice-Coordenadora:
Profa. Dra. Viviane da Silva Pereira

Telefone: 3361‐1625

E-mail: pgbotanica.ufpr@gmail.com

Site: http://www.ppgbotanica.ufpr.br/

PÓS GRADUAÇÃO 
EM ECOLOGIA E 
CONSERVAÇÃO

Coordenador:
Prof. Dr. André Andrian Padial

Vice-Coordenador:
Prof. Dr. Luis Fernando Favaro

Secretária: 
Marilyn de Souza Cyganczuk

Telefone: 3361‐1595

E-mail: ecologia@ufpr.br

Site: http://www.prppg.ufpr.br:8080/
ecologia/inicio

PÓS-GRADUAÇÃO EM 
EDUCAÇÃO FÍSICA

Coordenador:
Prof. Dr. Fernando Renato Cavichiolli

Vice-Coordenador:
Prof. Dr. Gleber Pereira

Secretário: 
Rodrigo Waki

Telefone: 3360‐4322

E-mail: pgedf@ufpr.br

Site: http://www.pgedf.ufpr.br/

PÓS-GRADUAÇÃO EM 
ENTOMOLOGIA

Coordenador: 
Prof. Dr. Mauricio Osvaldo Moura 

Vice-Coordenador: 
Prof. Dr. Rodrigo dos Santos Machado 
Feitosa

Secretário: 
Jorge Luis S. dos Santos

Telefone: 3361‐1763

E-mail: pgento@ufpr.br

Site: http://www.pgento.ufpr.br/
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PÓS-GRADUAÇÃO EM 
FARMACOLOGIA

Coordenadora: 
Profa. Dra. Janaina Menezes Zanoveli

Vice-Coordenadora:
Profa. Dra. Maria Aparecida Barbato 
Frazão Vital

Secretária: 
Gabriela Machado Daniel da Cruz

Telefone: 3361‐1693

E-mail: pgfarmacologia@ufpr.br

Site: http://farmacologia.bio.ufpr.br/
posgraduacao/

Pós-Graduação

PÓS-GRADUAÇÃO EM 
GENÉTICA

Coordenadora: 
Profa. Dra. Lupe Furtado Alle

Vice-Coordenadora: 
Profa. Dra. Ana Claudia Bonatto

Telefone: 3361‐1587

E-mail: ppg‐gen@ufpr.br

Site: http://www.genetica.ufpr.br/
posgraduacao/

PÓS-GRADUAÇÃO 
EM  MICROBIOLOGIA, 
PARASITOLOGIA E 
PATOLOGIA BÁSICA

Coordenadora: 
Profa. Dra. Giseli Klassen

Vice-Coordenadora: 
Profa. Dra. Edneia Amancio de Souza 
Ramos Cavalieri

Secretário: 
Alexandre Moreira Vieira

Telefone: 3361‐1695

E-mail: posmpp@ufpr.br

Site: http://www.ppgmpp.ufpr.br/

PÓS-GRADUAÇÃO EM 
FISIOLOGIA

Coordenador:
Prof. Dr. Fernando Augusto Lavezzo 
Dias

Vice-Coordenador:
Prof. Dr. Marcelo de Meira Santos Lima

Secretário: 
Roberto Alves Guimarães

Telefone: 3361‐1588

E-mail: ppgfisio@ufpr.br

Site: http://www.pgfisio.ufpr.br/
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PÓS-GRADUAÇÃO EM 
ZOOLOGIA 

Coordenador:
Prof. Dr. Marcio Roberto Pie

Vice-Coordenador:
Prof. Dr. Marcos Soares Barbeitos

Secretária: 
Vanessa Peres

Telefone: 3361‐1641

E-mail: pgzoo@ufpr.br
pgzoologia.ufpr@gmail.com

Site: http://www.prppg.ufpr.br:8080/
pgzoo/inicio

MESTRADO PROFISSIONAL
EM ENSINO DE 
BIOLOGIA - PROFBIO 

Coordenadora: 
Profa. Dra. Sandra Maria Alvarenga 
Gomes

Vice-Coordenador: 
Prof. Dr. Jaime Paba Martinez

Telefone: 3361‐1680

Site: www.profbio.ufmg.br

Pós-Graduação
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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 se-
creto dos alunos da UFPR.

E-mail: ufpr.dce@gmail.com

Site: http://dceufpr.campanhacompleta.com.br/contato/

Facebook: https://www.facebook.com/dceufpr/

DCE E CENTROS 
ACADÊMICOS
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CENTROS ACADÊMICOS

       Os Centros Acadêmicos ou Diretórios Acadêmicos são os órgãos que 
representam os alunos do seu 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.

       No setor de Ciências Biológicas existem 4 centros acadêmicos. São 
eles: 

CAEB (BIOLOGIA) 

https://www.facebook.com/caebufpr

CAEF (EDUCAÇÃO FÍSICA)

https://www.facebook.com/ocaef2017

 CAFIS (FISIOTERAPIA) 

https://www.facebook.com/cafisufpr

CABIOM (BIOMEDICINA)

https://www.facebook.com/profile.php?id=100016301732564
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O QUE FAZER 
NO CASO DE...

ABONO DE FALTA/JUSTIFICATIVA DE FALTA

Você ficou doente? Ou teve um compromisso inadiável no horário da 
aula? A Universidade não abona as faltas, independente do motivo da 
ausência.

Contudo, o coordenador do curso em acordo com o professor minis-
trante da disciplina, pode dispensar o aluno em casos de: simpósios, se-
minários, congressos, Jogos Universitários Brasileiros ou de seleção na-
tural, além de atividades culturais promovidas pela UFPR, entre outras 
atividades similares, desde que tenham correlação com o curso ou com a 
Universidade. Portanto, o estudante deverá comunicar os seus superiores 
sobre a intenção de participar do evento, comprovando após o mesmo, 
que esteve presente. Logo, ganhará a presença e a possibilidade de rea-
lizar a segunda chamada das provas e atividades, caso ocorram durante 
esse período.

As demais ausências, justificadas ou não, não podem ultrapassar o li-
mite máximo de vinte e cinco por cento (25%).
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O que fazer no caso de...

SEGUNDA CHAMADA

Se você perder uma avaliação do rendimento escolar, exceto na se-
gunda avaliação final, ainda poderá fazer a prova caso comprove: inter-
namento hospitalar, doença, luto pelo falecimento de parentes ou afins, 
convocação para depoimento judicial, policial ou eleições, viagem propi-
ciada por convênio da UFPR ou outras atividades acadêmicas relaciona-
das a UFPR. 

Após a falta, você ou o seu representante deve solicitar, no departa-
mento da disciplina (consulte relação na página 7), a segunda chamada 
no prazo de três (3) dias úteis, apresentando a documentação comproba-
tória correspondente. 

 Caso você tenha mais alguma dúvida sobre o regimento estudantil, 
entre em contato com a sua coordenação de curso.

TRANCAMENTO

E se eu tiver que parar o curso por algum motivo? 
Você pode trancar o curso, caso protocole a solicitação na Coordena-

ção do Curso, que a encaminhará, após aprovação, ao Núcleo de Assuntos 
Acadêmicos, pelo prazo de até  dois (2) semestres letivos consecutivos. 
Basta apresentar o comprovante de matrícula e a condição de possuir 
crédito em pelo menos uma (1) disciplina obrigatória ou optativa do cur-
rículo do seu curso na UFPR. 

Quando o prazo de validade do trancamento do curso acabar, o aluno 
que deixar de retornar aos estudos, terá o seu registro acadêmico cance-
lado por abandono de curso.
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CANCELAMENTO DE MATRÍCULA

Durante a primeira metade do período letivo, você pode cancelar a 
matrícula em alguma das disciplinas que esteja cursando. Neste caso, a 
solicitação de cancelamento deverá ser protocolada no Departamento de 
Assuntos Acadêmicos, nos prazos estabelecidos pelo Calendário Escolar, 
mediante apresentação do comprovante de matrícula.

Se o cancelamento implicar carga horária semanal abaixo do limite mí-
nimo fixado pelo currículo, você deverá apresentar autorização expressa 
da coordenação do curso, não podendo o aluno, em hipótese alguma, 
zerar sua matrícula em qualquer semestre letivo, sob pena de ter o seu 
registro acadêmico cancelado.

Não será admitido mais de um cancelamento de matrícula na mes-
ma disciplina, exceto por motivo de doença ou força maior, devidamente 
comprovado e aceito pelo colegiado do curso.

MATRÍCULA EM DISCIPLINA ELETIVA

Caso você queira matricular‐se em uma disciplina eletiva, deve obser-
var as seguintes condições: haver vaga na turma, não ser disciplina do 
seu curso, não lhe faltar pré‐requisito ou co‐requisito ou não acarretar 
excesso de carga horária semanal.

O pedido de matrícula em disciplina eletiva será protocolado no De-
partamento de Assuntos Acadêmicos, nos prazos estipulados pelo Calen-
dário Escolar, mediante a apresentação do formulário padrão de autori-
zação de matrícula já preenchido pelo departamento responsável pela 
disciplina, em que conste, se for o caso, dispensa de pré e/ou co‐requisito.

O que fazer no caso de...

18



A rotina acadêmica da graduação na UFPR é regida por resoluções ela-
boradas pela Secretaria dos órgãos colegiados da UFPR (SOC). Para mais 
detalhes, você pode consultar a documentação completa no endereço 
www.soc.ufpr.br ou ainda procurar a Coordenação do seu curso.

Caso você tenha sido reprovado em alguma disciplina, pelo menos 
uma vez, somente por nota, mas com freqüência igual ou superior a 75%, 
terá direito a fazer um exame de aproveitamento de conhecimento. Caso 
sua nota no exame seja maior que 50, será considerado aprovado na dis-
ciplina.

Só podem ser solicitados no máximo dois exames de aproveitamento 
de conhecimento por período acadêmico, sendo uma única vez em uma 
mesma disciplina. O exame não se aplica nas disciplinas de Estágio, Mo-
nografia, Trabalho de Conclusão de Curso, Projeto ou disciplinas eletivas 
e isoladas.

A solicitação deve ser feita nas Coordenações dos Cursos, nos prazos 
estipulados no calendário acadêmico.

EXAME DE APROVEITAMENTO DE CONHECIMENTO
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SERVIÇOS 
OFERTADOS NO 
SETOR E NA UFPR
MUSEU DE CIÊNCIAS NATURAIS 

Fundado em 1994, pelo Professor Euclides Fontoura da Silva Junior, 
o Museu expõe materiais científicos de Zoologia e Paleontologia. Além 
disso, são exibidos painéis, balcões com modelos e materiais conserva-
dos, fósseis, peças, aquários e aquaterrários com animais.

Horário de funcionamento: 
De segunda à sexta‐feira das 09h às 12h e das 13h30 às 17h30
Telefone: (41) 3361‐1628
E-mail: biomuseu@ufpr.br

MUSEU DE ANATOMIA

O Museu de Anatomia conta em seu acervo com um grande número 
de peças anatômicas, divididos em ossos, vísceras humanas prepara-
das, peças anatômicas preservadas em acrílico e peças em látex e cera. 
Apresenta duas alas distintas: anatomia humana e anatomia compara-
da, apresentando um grande número de animais taxidermizados.

O Museu de anatomia está aberto a todas as Instituições de Ensino e 
atende alunos a partir de 13 anos de idade. 

Para visitar, basta agendar pelos e‐mails: ufpranatomia@gmail.com 
ou museuanatomia@ufpr.br
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Serviços Ofertados no Setor e na UFPR

INTERNET

    A biblioteca e outros espaços possuem a rede Eduroam,  para os usuá-
rios que desejarem acessar a rede. 
Para acessar a rede, você deve configurar seu smartphone, tablet ou no-
tebook conforme o sistema operacional.
As instruções completas estão no site http://www.bio.ufpr.br/portal/
wp-content/uploads/2017/03/Guia_Eduroam.pdf

PORTAL DO ALUNO

Através do site Portal do aluno, você pode se matricular nas disciplinas 
do seu curso, consultar o seu histórico escolar, com IRA e simplificado, 
além de demais registros acadêmicos. 
Acesse: https://portaldoaluno.ufpr.br/

Se você quiser se matricular em outras disciplinas que não estão na 
sua grade curricular:

1‐ Dirija‐se até o Departamento responsável pela disciplina escolhida;
2‐ No primeiro dia de aula, verifique com o professor da disciplina se você 
pode assistir às aulas, embora ainda sem o compromisso da matrícula;

3‐ No período de matrícula em disciplinas eletivas, confirme a existência 
da vaga;

4‐ Solicite o formulário de disciplina eletiva na secretaria do Departamento;

5‐ Entregue o formulário preenchido, assinado e carimbado pelo Chefe 
do Departamento, no Núcleo de Acompanhamento Acadêmico ‐ NAA. 
Endereço: Prédio Histórico da UFPR, Praça Santos Andrade n°50. 

Horário de atendimento: 9 às 18h.

Além disso, a UFPR disponibiliza o calendário acadêmico, para você ficar 
mais informado: http://www.avaliacao.ufpr.br/portal/
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ASPEC - ASSESSORIA A PROJETOS EDUCACIONAIS E 
COMUNICAÇÃO

A ASPEC é um órgão suplementar do Setor de Ciências Biológicas e tem 
como principal objetivo trabalhar a comunicação interna de modo a con-
tribuir no relacionamento entre as pessoas que estudam e trabalham no 
Setor. 

Com essa idéia, são produzidos  um boletim semanal (BioNews), um 
jornal mural mensal (BioHoje),  o Perfil (vídeo baseado em entrevistas 
publicadas no BioHoje) e conteúdos exclusivos divulgados no Facebook.

Caso você queira divulgar seu trabalho ou pesquisa, é só entrar em con-
tato.

Telefone: 3361‐1549 
Facebook: www.facebook.com/blufpr
Site:  http://www.bio.ufpr.br/portal/aspec/

Serviços Ofertados no Setor e na UFPR

PLATAFORMAS INTERATIVAS

O Setor de Ciências Biológicas fez a assinatura de dois sites (JOVE e o 
HS Talks) que possibilitam aos estudantes acessar artigos, vídeos, pales-
tras e outros materiais de apoio às aulas, de forma gratuita.

JOVE – JOURNAL OF VISUALIZED EXPERIMENTS

É um site que possui pesquisas cientificas, com materiais explicativos, 
dos quais podem se fazer o donwload e a impressão, além de possibilitar 
ao aluno realizar perguntas para os autores dos artigos estudados.

 Para acessar, basta fazer um cadastro no site www.jove.com com o 
e‐mail institucional da UFPR. Com esta conta, você pode acessar os víde-
os e os demais materiais, mesmo quando estiver fora do campus.
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HS TALKS – HENRY STEWART TALKS

É um site que disponibiliza palestras online, realizadas pelos principais 
especialistas do mundo, incluindo ganhadores do prêmio Nobel. 

Para acessar, basta entrar em  www.hstalks.com com o usuário UFPR 
e a palavra MEMBRO.

ACHADOS E PERDIDOS

Se você encontrou ou perdeu alguma coisa no banheiro ou em algum 
lugar do Setor de Ciências Biológicas, passe na Secretaria da Direção do Se-
tor e verifique se o seu objeto foi encontrado. Eles estão à disposição para 
receber e devolver os materiais achados. 

Dúvidas? Entre em contato: 
E-mail: biodir@ufpr.br     
Telefone: 3361‐1798/1799

BIBLIOTECA DO SETOR DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Em cada setor da UFPR, existe uma biblioteca. Na parte de Ciências 
Biológicas, o acervo conta com materiais sobre: Anatomia, Biofísica, Bio-
química, Botânica, Citologia, Educação Física, Fisiologia, Genética, Histo-
logia, Microbiologia, Parasitologia e Zoologia.

E-mail: bibbio@ufpr.br
Telefone: 3361‐1675

Esqueceu de devolver o livro? Renove o empréstimo sem sair de casa 
acessando: http://acervo.ufpr.br/

Serviços Ofertados no Setor e na UFPR
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Outros Serviços

OUTROS SERVIÇOS
SAÚDE E BEM-ESTAR

CASA 3 – CENTRO DE ATENDIMENTO À SAÚDE

Está com algum problema de saúde ou odontológico? Que tal ser aten-
dido na própria Universidade? 

A Casa 3 é uma unidade ambulatorial, situada no Centro Politécnico, que 
atende os estudantes da UFPR de forma gratuita.

Telefone: (41) 3361‐3066
Site: http://www.progepe.ufpr.br/progepe/?page_id=91

CED - CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS          

O CED realiza atividades desportivas e de academia, que são desenvol-
vidas para atender às necessidades da comunidade interna e externa da 
UFPR, com salas de musculação e quadras de futebol, tênis e basquete, a 
custos reduzidos. 
Telefone: (41) 3361‐3116 
E-mail: ced@ufpr.br
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Outros Serviços

ATENDIMENTO PSICOLÓGICO - PERMANESENDO

Você está com dúvidas sobre o curso que escolheu? Acha que é tarde 
demais? Anda deprimido, desanimado ou acha que não está bem psico-
logicamente?

A Universidade se importa com você e oferece atendimento e acom-
panhamento psicológico.

O Setor de Ciências Biológicas oferece plantões de atendimento sema-
nais e rodas de conversas temáticas sobre os desafios universitários. 

Para consultar os dias e horários dos encontros, basta acessar: 
https://www.facebook.com/PermaneSENDO/

TRANSPORTE 

INTERCAMPI 

A UFPR, também oferece um ônibus exclusivo e gratuito para os estudan-
tes da Universidade, que circula entre os campi, permitindo maior agilidade 
no acesso às atividades acadêmicas. 

Consulte os horários no site:
http://www.pra.ufpr.br/portal/centran/sobre/onibus‐intercampi/

Não sabe que ônibus pegar? Além do Intercampi, os ônibus que pas-
sam aqui na redondeza são:

‐ Estudantes (tem um ponto aqui dentro da Universidade, confira o 
mapa: http://www.civil.ufpr.br/mapacentropolitecnico.pdf)

‐ Santa Bárbara
‐ Universidades
- Inter II
‐ Interbairros II
‐ Interbairros V

Para consultar os horários basta acessar: 
http://www.urbs.curitiba.pr.gov.br/horario‐de‐onibus
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ALIMENTAÇÃO:

CANTINA

A lanchonete fica no 1° piso do Setor, lá você pode tomar um café e 
fazer um lanchinho. Os preços variam de acordo com o produto, mas em 
geral são menores que os encontrados fora da Universidade.

R.U – RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO

O Restaurante Universitário da UFPR atende a comunidade univer-
sitária, servindo desde o café da manhã até o jantar. Os cardápios são 
variados e possuem também opções vegetarianas. 

Para consultar o cardápio do dia e os horários de funcionamento, 
acesse: 

http://www.pra.ufpr.br/portal/ru/

Outros Serviços

MORADIA:

É de outra cidade, estado ou país?
A região do Bairro Jardim das Américas é cheia de pensões, repúblicas 

ou casas para alugar.  
Durante o ano, sempre aparecem ofertas espalhadas pelos murais do 

setor. Então, fique de olho e não deixe de escolher um bom lugar para 
morar durante os anos que passará por aqui.
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CEU - FUNDAÇÃO CASA DO ESTUDANTE 
UNIVERSITÁRIO DO PARANÁ

O CEU é um desses lugares que você pode morar gastando bem pou-
co, além de ter a oportunidade de conhecer novas pessoas e culturas 
diferentes.  

A Fundação Casa do Estudante é mantida financeiramente pelos pró-
prios moradores, através de convênios e doações mensais dos beneficiá-
rios e do retorno financeiro com a manutenção dos seus espaços (espa-
ços de loção para festas e eventos, colônia de férias em Guaratuba/PR e 
sala de visitas). 

Para tornar‐se morador da CEU, a pessoa deve estar matriculada em 
algum curso de graduação, pós‐graduação, técnico pós‐médio ou cursi-
nho pré‐vestibular.

As inscrições abrem duas vezes ao ano, e normalmente coincidem com 
o início dos semestres letivos das principais universidades de Curitiba. 

Isso você pode conferir no blog do CEU ou através dos murais espalha-
dos pela universidade.

O Processo Seletivo da CEU é realizado em duas etapas:

1. Entrega dos documentos solicitados e pagamento da inscrição;

2. Entrevista individual.

O resultado sai alguns dias após a entrevista em edital publicado no 
mural e no blog da CEU.

Confira: http://www.ceupr.com.br/

Outros Serviços
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PROGRAMAS UFPR:

A UFPR disponibiliza alguns meios para que estudantes possam man-
ter seus estudos, trocar de curso ou realizar intercâmbio. Conheça alguns 
deles.

Outros Serviços

PROBEM - PROGRAMA DE BENEFÍCIOS ECONÔMICOS 
PARA MANUTENÇÃO AOS ESTUDANTES

A Universidade também oferece auxílio aos estudantes com fragilida-
de socioeconômica que precisam de ajuda financeira para se manter no 
curso. Tais benefícios são: 

Auxilio Permanência: O aluno recebe uma bolsa no valor de R$ 400,00 
mensais para arcar com os gastos estudantis (Xerox, livros, etc);

Auxílio Refeição: Isenção das taxas dos restaurantes universitários, 
com direito a 3 refeições por dia, nos 7 dias da semana;

Auxílio Moradia: Ajuda financeira no valor de R$ 275,00 mensais, para 
a manutenção do estudante oriundo de outras cidades, nos locais em que 
residam durante o período do curso;

Auxílio Creche: Valor de R$200,00 mensais, para os estudantes que 
possuem filhos na faixa etária de 0 a 6 anos incompletos, devidamente 
matriculados em Centros de Educação Infantil particulares ou convenia-
dos. 

Endereço: Rua Dr. Faivre, 405 ‐ Ed. D. Pedro ll ‐ 1° Andar | CEP: 80060‐140  
Centro 
Site: http://www.prae.ufpr.br/prae/assistencia‐socioeconomica/
E-mail: prae@ufpr.br
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PROVAR - PROCESSO DE OCUPAÇÃO DE VAGAS 
REMANESCENTES

Descobriu que está no curso errado? Já pensou em trocar de curso? 
Desistiu e quer voltar para a mesma graduação?  Ou conhece alguém de 
outra Instituição que quer estudar na UFPR? Com o Provar, tudo isso é 
possível.

O Provar é um programa da UFPR que possibilita a ocupação das vagas 
restantes nos cursos de graduação. 

Dessa forma, se você quer trocar de curso, mudar de turno, habitação 
ou campus, fazer um aproveitamento da graduação, transferência, com-
plementação de estudo ou reintegração, o Provar é o mecanismo certo.  

O processo de ocupação das vagas acontece uma vez ao ano, median-
te a entrega da documentação requisitada e dependendo do caso, uma 
prova específica. 

Para saber mais entre em contato:

Telefone: 3310‐2682
E-mail: faleprovar@ufpr.br
Site: http://www.prograd.ufpr.br/portal/provar/Intercâmbio/Mobilidade 
Acadêmica

A UFPR permite que os alunos matriculados desempenhem atividades 
acadêmicas em instituições parceiras da UFPR no exterior. 

Para mais informações entre em contato com a Assessoria de Relações 
Internacionais.

Endereço: Rua XV de Novembro, n°1299. Centro.
Horário de atendimento: Terças e quartas‐feiras as 09h às 12h e 14h às 
17h
Site: http://www.internacional.ufpr.br/
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INTERCÂMBIO/MOBILIDADE ACADÊMICA

A UFPR permite que os alunos matriculados desempenhem ativida-
des acadêmicas em instituições parceiras da UFPR no exterior. 

Para mais informações entre em contato com a Assessoria de Rela-
ções Internacionais.

Endereço: 
Rua XV de Novembro, n°1299. Centro.

Horário de atendimento: 
Terças e quartas‐feiras as 09h às 12h e 14h às 17h

Site: 
http://www.internacional.ufpr.br/

ISF - IDIOMAS SEM FRONTEIRAS

Desenvolvido pelo Ministério da Educação (MEC), por intermédio da 
Secretaria de Educação Superior (SESu) em conjunto com a Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), o programa 
Idiomas sem Fronteiras tem como objetivo incentivar o aprendizado de 
línguas (inglês, francês e italiano). 

As aulas são ofertadass na própria UFPR e são gratuitas.
Site:  http://isf.mec.gov.br/

CELIN

No Centro de Línguas e Interculturalidade da UFPR (CELIN) são ofere-
cidos diversos cursos de mais de vinte idiomas, com abertura de turmas a 
cada semestre, além de cursos intensivos nos períodos de férias.

Para mais informações, acesse http://www.celin.ufpr.br

Outros Serviços
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CALENDÁRIO ACADÊMICO 
UFPR
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Calendário Acadêmico UFPR
Cursos de 15, 17 e 18 Semanas

Início das Aulas:
19/02 (1º sem)
30/07 (2º sem)

Confirmação do Registro Acadêmico:
19 a 21/02 (1º sem e anual)
30/07 a 01/08 (2º sem)

Matrículas:
até 21/01 (1º sem e anual)
25/06 a 18/07 (2º sem)

Matrículas em Disciplinas Isoladas 
ou Eletivas:
08 e 09/03 (1º sem)
16 e 17/08 (2º sem)

Ajustes de Matrícula:
até 23/02 (1º sem)
até 03/08 (2º sem)

Cancelamento de Disciplinas:
29/03 (1º sem)
08/06 (anual)
06/09 (2º sem)

Permanência:
18/05 (2018/2º sem)
08/11 (semestral/anual para 2019)

Trancamento de Curso:
23/02 (para quem não efetuou matrí-
culas em disciplinas para 2018/1º)

03/08 (para quem não efetuou ma-
trículas em disciplinas para 2018/2º)
06/04 (para quem efetuou matrícula 
em disciplinas para 2018/1º)
17/08 (anual/para quem efetuou 
matrículas em disciplinas para 2018)
14/09 (para quem efetuou matrícula 
em disciplinas para 2018/2º)

Exames Finais:
1º semestre
02 a 07/07 para cursos de 15 sema-
nas
09 a 14/07 para cursos de 17 e 18 sema-
nas
2º semestre
10 a 15/12 para cursos de 15 sema-
nas ou anuais
13 a 19/12 para cursos de 17 e 18 sema-
nas

Último dia Letivo:
23/06 (1º sem) para cursos de 15 sema-
nas
30/07 (1º sem) para cursos de 17 e 
18 semanas
03/12 (2º sem) para cursos de 15 sema-
nas
08/12 (2º sem) para cursos de 17 e 
18 semanas

Segunda Avaliação Final:
Até 11/01/2019 (disciplinas anuais)
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Cursos de 20 Semanas

Início das Aulas:
05/02 (1º sem)
23/07 (2º sem)

Confirmação do Registro Acadêmi-
co:
05 a 07/02 (1º sem e anual)
23 a 25/07 (2º sem)

Matrículas:
até 21/01 (1º sem)
até 18/07 (2º sem)

Matrículas em Disciplinas Isoladas 
ou Eletivas:
08 e 09/03 (1º sem)
16 e 17/08 (2º sem)

Ajustes de Matrícula:
13 a 17/02 (1º sem)
24 a 28/07 (2º sem)

Cancelamento de Disciplinas:
29/03 (1º sem)
06/09 (2º sem)

Trancamento de Curso:
09/02 (para quem não efetuou 
matrículas em disciplinas para 
2018/1º)
27/07 (para quem não efetuou 
matrículas em disciplinas para 
2018/2º)
06/04 (para quem efetuou matrícula 
em disciplinas para 2018/1º)

14/09 (para quem efetuou matrícula 
em disciplinas para 2018/2º)

Exames Finais:
02 a 07/07 (1º sem)
18 a 23/12 (2º sem)

Último dia Letivo:
30/06 (1º sem)
12/12 (2º sem)

Para consultar o calendário completo, 
acesse www.soc.ufpr.br ou procure a 
secretaria do seu curso.
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