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INTRODUÇÃO
O objetivo desta cartilha é auxiliar as/os
calouras(os) de Saúde Coletiva na ambientação
com a universidade, plataformas de ensino,
siglas e demais informações importantes
referentes ao curso.

Desejamos que façam bom proveito do
material e mais uma vez parabenizamos pela
aprovação no vestibular!
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GLOSSÁRIO
ABASC - Associação de Bacharéis em Saúde Coletiva
ABRASCO - Associação Brasileira de Saúde Coletiva
APL - Aprovação Plena
AS - Aprovação Suficiente
APS - Aprovação Parcialmente Suficiente
AI - Aprovação Insuficiente
CA - Centro Acadêmico
CASCOL - Centro Acadêmico de Saúde Coletiva - Setor
Litoral
CONESC - Coordenação Nacional dos Estudantes de
Saúde Coletiva
DCE - Diretório Central dos Estudantes
FTP - Fundamentos Teórico Práticos
ICH - Interações Culturais e Humanísticas
PRAE - Pró-reitoria de Assuntos Estudantis
PPC - Projeto Pedagógico do Curso
PPP - Projeto Político Pedagógico
PROBEM - Programa de Benefícios Econômicos para
Manutenção
PA - Projeto de Aprendizagem
SEI - Semana de Ensino Intensivo
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CHEGUEI ATÉ AQUI,
E AGORA?
A UFPR é uma Universidade pública, ou seja,
organizada e gerida com recursos públicos, sendo
assim, articula ensino, pesquisa e extensão de
forma gratuita para todes.

O curso de Saúde Coletiva esta localizado no Setor
Litoral da UFPR, na cidade de Matinhos-PR.

A graduação no curso
de bacharelado em

Saúde Coletiva prevê 4
anos de formação,
podendo este ser
estendido em até

dois anos.
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COMO FUNCIONAM AS AULAS?
Nossos módulos são divididos em FTP, ICH e PA

FUNDAMENTOS TEÓRICOS E PRÁTICOS - FTP

Estes são os módulos do nosso curso. Ocorrem as
segundas, terças e quintas.

INTERAÇÕES CULTURAIS E HUMANÍSTICAS -ICH

Esses módulos são interdisciplinares, ou seja você
pode cursá-lo junto com estudantes de outros
cursos e em diferentes níveis da graduação. A ideia é
que as/os estudantes se integrem. Esses módulos
ocorrem nas quartas.

Você pode escolher o melhor período para se
matrícular: manhã, tarde ou noite.
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PROJETO DE APRENDIZAGEM - PA

Desde o primeiro ano do curso a/o estudante
começa desenvolver um projeto de aprendizagem,
aqui desenvolvemos habilidades de pesquisa que
podem nos auxiliar posteriormente no TCC ou
demais projetos da universidade. Esses módulos
ocorrem nas sextas.

E A MATRÍCULA NESSES MÓDULOS?

No primeiro semestre você só precisa se preocupar
em fazer a matrícula na ICH, os demais módulos
serão automáticos.

Quando chegar o período de matrícula iremos
auxiliar todas/os que tiverem dúvidas.
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PROJETO DE APRENDIZAGEM - PA

Desde o primeiro ano do curso a/o estudante
começa desenvolver um projeto de aprendizagem,
aqui desenvolvemos habilidades de pesquisa que
podem nos auxiliar posteriormente no TCC ou
demais projetos da universidade. Esses módulos
ocorrem nas sextas.

E A MATRÍCULA NESSES MÓDULOS?

No primeiro semestre você só precisa se preocupar
em fazer a matrícula na ICH, os demais módulos
serão automáticos.

Quando chegar o período de matrícula iremos
auxiliar todas/os que tiverem dúvidas.

INTRANET UFPR

Aqui você pode solicitar seu email da UFPR e ter
acesso a várias outras plataformas/ serviços da
instituição.
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SIGA UFPR

Dentro do SIGA, você encontra: Histórico de turmas
atuais, solicitação/ajuste de matrícula e documentos,
como: Histórico Escolar, Declaração de Registro
Acadêmico e Relatório de Integralização.

O acesso é através do CPF/PASSAPORTE e senha
individual.

GESTÃO BOLSA

Acessado através da INTRANET, aqui você
acompanha suas bolsas PROBEM, caso seja solicite e
seja beneficiada(o).
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PERMANÊNCIA NA UNIVERSIDADE!
O Programa de Benefícios Econômicos para
Manutenção (PROBEM) foi criado para apoiar os
estudantes com fragilidade socioeconômica que
precisam de auxílio financeiro para se manter na
universidade. Os benefícios podem ser solicitados de
maneira isolada ou em conjunto:

Auxílio Permanência - R$ 400,00 mensais (para
gastos referentes à formação acadêmica como
fotocópias, livros e etc).

Auxílio Refeição - isenção das taxas nas refeições
feitas nos restaurantes universitários.

Auxílio Moradia - 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 - R$ 200,00 mensais (destinado aos
estudantes que possuem filhos na faixa etária de 0 a
6 anos incompletos, devidamente matriculados em
Centros de Educação Infantil particulares ou
conveniados).
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Para solicitar os benefícios o/a estudante deve se
inscrever nos Editais disponibilizados pela PRAE.
Fique atenta(o)!

Acesse: http://www.prae.ufpr.br/prae/programas-da-
prae/probem/

INCLUSÃO DIGITAL NA UFPR

A UFPR também está com um Programa de
Inclusão Digital, com editais para auxílio de internet
e empréstimo de computadores para as/os
estudantes que necessitarem.

Acesse: http://www.prae.ufpr.br/prae/programas-da-
prae/inclusao-digital/
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O Restaurante Universitário (RU) da UFPR Litoral é
terceirizado e se chama Restaurante Apetitoy. A
distância entre a UFPR Litoral e o RU é de 600 metros,
no mapa abaixo dá pra ter uma noção da localização.

RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO
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Você pode participar de diferentes projetos ao
ingressar na universidade, aqui vamos apresentar
algumas das opções:

INICIAÇÃO CIENTÍFICA - Grupo de pesquisa com uma
temática específica orientado por um(a) docente.

MONITORIA - Possibilidade da/o estudante ser monitor
de algum módulo e auxiliar a/o docente nas aulas. É
necessário já ter realizado o módulo para se tornar
monitor(a).

PROJETOS DE EXTENSÃO - Grupos de estudantes,
professor e técnicos que desenvolvem atividades com
contato direto com a comunidade externa da UFPR.

PET - Programa de Educação Tutorial desenvolve
atividades de ensino, pesquisa e extensão.

PROJETOS DA UNIVERSIDADE

VOCÊ PODE INGRESSAR COMO
BOLSISTA OU VOLUNTÁRIO,

NORMALMENTE OS PROJETOS
OFERTAM UMA BOLSA MENSAL NO

VALOR DE R$ 400,00
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O Estágio Obrigatório na UFPR acontece no 4º ano do
curso, geralmente no 8º semestre. Você pode optar
pelo estágio não obrigatório já no 1º ano do curso, a
depender da oferta de instituições.

Para realização do estágio é necessário a atuação de
três atores fundamentais: Supervisor(a) de Campo,
Supervisor(a) Acadêmico (Docente) e o/a Estagiário
(Estudante).

ESTÁGIO
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A Associação Brasileira de Saúde Coletiva é uma
organização de apoio ao ensino, pesquisa, cooperação
e prestação de serviços no campo da Saúde
Pública/Saúde Coletiva. Seu corpo social é formado por
técnicos, profissionais, estudantes e professores da
área, além de instituições de ensino, pesquisa e serviço.

A Abrasco foi criada com o objetivo de atuar como
mecanismo de apoio e articulação entre os centros de
treinamento, ensino e pesquisa em Saúde Coletiva
para fortalecimento mútuo das entidades associadas e
para ampliação do diálogo com a comunidade
técnico-científica e desta com os serviços de saúde, as
organizações governamentais e não governamentais e
a sociedade civil. Sua forte participação na 8ª
Conferência Nacional de Saúde, realizada de 17 a 21 de
março de 1986, estabeleceu sua postura intransigente
de defesa da proposta ali consagrada do Sistema
Único de Saúde – SUS, aprovada na Constituição de
1988.

Acesse: https://www.abrasco.org.br/site/sobreaabrasco/

ABRASCO - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE SAÚDE COLETIVA
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Fundada em 03 de agosto de 2019, a ABASC é uma
associação, de âmbito nacional, pessoa jurídica de
direito privado, com natureza e fins não lucrativos. Seu
objeto social é: representar, patrocinar e defender os
interesses dos estudantes de graduação e profissionais
bacharéis em Saúde Coletiva, os interesses da
população brasileira relativos à saúde, à seguridade
social e à cidadania e à defesa do patrimônio público
correlato; e, em especial, cumprir suas finalidades
estatutárias, atuando como mecanismo de
representação e articulação frente a organizações
governamentais, os poderes da república e a
sociedade civil.

Acesse: http://abascsaudecoletiva.com/Index.aspx

ABASC - ASSOCIAÇÃO DE BACHARÉIS
EM SAÚDE COLETIVA
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A Coordenação Nacional dos Estudantes de Saúde Coletiva
(CONESC) é um órgão independente de partidos políticos,
crenças religiosas, raças, sexos ou qualquer outra
característica individual e não poderá participar de qualquer
orientação político-partidária, nem criar distinções ou
preferência de quaisquer espécies entre seus membros.

A CONESC é constituída pelos estudantes do campo de Saúde
Coletiva do território brasileiro independente da
nacionalidade.

CONESC - COORDENAÇÃO NACIONAL DOS
ESTUDANTES DE SAÚDE COLETIVA

QUER CONSTRUIR A CONESC?
Entre em contato com o Centro Acadêmico

@CONESC.BRASIL
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Carla Daniele Straub
carladanielestraub@gmail.com

Emerson Joucoski
joucoski@ufpr.br

Luciana Pavowski Franco Silvestre
luciana.silvestre@ufpr.br

Margio Cezar Loss Klock
margioklock@ufpr.br

Micaela Gois Boechat Boaventura
mica.gois1@gmail.com

Neilor Vanderlei Kleinübing
neilork@yahoo.com.br

Roberto Eduardo Bueno
roberto.edu.bueno@gmail.com

Tainá Ribas Mélo
ribasmelo@ufpr.br

Vinício Oliveira da Silva
viniciooliveira@ufpr.br

CORPO DOCENTE
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http://www.litoral.ufpr.br/portal/

http://www.litoral.ufpr.br/portal/saudecoletiva/

http://www.prae.ufpr.br/prae/

https://conescbrasil.wordpress.com/a-
conesc/estatuto-da-conesc/

https://www.abrasco.org.br/site/

Câmara do curso: camara.sc@ufpr.br
Coordenador: margioklock@ufpr.br
Vice-coordenadora: luciana.silvestre@ufpr.br

SITES E E-MAILS IMPORTANTES
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CENTRO ACADÊMICO DE SAÚDE COLETIVA

Gestão: Amanhã vai ser outro dia!

Email: c.academicoscufpr@gmail.com
Instagram: @cascol_ufpr
Email: c.academicoscufpr@gmail.com
Instagram: @cascol_ufpr

Desejamos a todes boas vindas, que sua
formação seja de qualidade, com autonomia,
direito à permanência, à assistência estudantil

e ensino gratuito.
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