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Guia
do Estudante



Calouro da UFPR Litoral, seja 
muito bem vindo. A partir 
desse momento começa sua 
jornada como um membro da 
comunidade universitária. Nos 
caminhos que irá traçar você 
encontrará oportunidades 
para: o desenvolvimento das 
relações pela convivência e 
do respeito às diferenças; 
a formação acadêmica na 
relação teórico-prática; 
e o amadurecimento das 
concepções e visão de mundo 
a partir de princípios éticos. 

Esse Guia, proposto por 
estudantes, é a porta de 
entrada para o acolhimento 
de muitas dúvidas e 
questionamentos, próprios do 
início do ciclo universitário. 
Aproveite o material e cada 
momento proporcionado pela 
UFPR Litoral. 

Seja, mais uma vez, bem vindo 
à nossa casa. 

UFPR Litoral, Abril/2006

Texto Naiara John - Artes 2012
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Seja bem-vindo a essa nova etapa de sua vida!

Esse manual foi idealizado a partir de dificuldades que outros 
calour@s tiveram. 

Lembre-se: dúvidas são normais na fase de Conhecer e 
Compreender a Universidade. Leia com atenção e não se perca, 
muitas coisas esperam por você! 

Esse guia facilitará seus primeiros acessos na UFPR Litoral. 

Agora você é um de nós!!!!
3



A UFPR Litoral

Dúvidas?

Pág. 06 e 07

Pág. 10 e 11

Siglas, Conceitos 
e Abreviações

Direitos e 
Deveres

SOS UFPR Litoral 
Links úteis

Coordenadores 
de Curso

Mapa
Externo

Mapa
do Setor

Pág. 12

Pág. 08 e 09

Pág. 15
Pág. 13 e 14

Pág. 16 e 17 Pág. 18



5

Este guia contém informações simples e diretas 
para os calouros da UFPR Litoral e algumas 
informações necessárias para sua mobilidade. 
Aqui você encontrará respostas para as dúvidas 
mais comuns dos recém-chegados.

Confira os mapas de localização, pontos de 
ônibus, Restaurante Universitário (RU), telefones 
e e-mails úteis, entre tantas outras informações 
que parecem simples, mas você vai precisar!



O dia a dia na UFPR Litoral

Fundamentos Teórico Práticos - FTP
Na UFPR Litoral os conhecimentos científicos são 
trabalhados como meios no processo de formação, em 
módulos semestrais. Eles atendem às diretrizes curriculares 
de cada curso e propiciam os saberes necessários ao 
desenvolvimento dos Projetos de Aprendizagem.

Entenda a lógica arquitetônica da UFPR Litoral:

Bloco A - acesso direto pelas escadas da entrada 
pedagógica do Setor. Composto por 18 salas e 6 laboratórios.

Bloco B - acesso pelas escadas do Bloco A ou pelas 
escadas do Bloco Administrativo. Composto por 18 salas e 
biblioteca.

Auditório - espaço educativo e cultural com capacidade 
para 380 pessoas.



7

Interações Culturais e Humanísticas - ICH
São espaços diferenciados nos quais a aprendizagem acontece 
por reflexões e vivências sobre os saberes científicos, culturais, 
artísticos, populares, pessoais, entre outros. Nas ICH, os 
estudantes de diferentes cursos se misturam, se conhecem e 
aprendem juntos.

Projetos de Aprendizagem - PA 
Cada estudante constrói seu PA durante a trajetória acadêmica na 
Universidade. Os PAs permitem que os indivíduos construam o seu 
conhecimento de maneira integrada, percebendo criticamente a 
realidade. 

Bloco Administrativo - acesso direto pela entrada 
administrativa. Composto por gabinetes de professores e 
coordenadores de cada curso, sala de reuniões, sala da direção e 
técnicos administrativos. Ainda no bloco administrativo, no andar 
térreo, você encontra a recepção acadêmica, Assessorias das 
Câmaras (secretarias de cursos), Unidade de Gestão Acadêmica 
e SEPOL (Seção de Políticas Afirmativas, Assuntos Estudantis e 
Comunitários).



&• Participar das atividades da vida 
acadêmica. 
• Acessar todas as informações 
sobre a Universidade e sobre as 
rotinas da vida acadêmica. 
• Solicitar sua participação 
nos programas de assistência 
estudantil oferecidos pela UFPR. 
• 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, quando possível, à UFPR. 
• Participar das eleições dos 
dirigentes universitários. 
• Concorrer a bolsas e estágios.

Direitos         Deveres
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&• 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. 
• Realizar a matrícula, 
observando todas as normas 
e datas do calendário 
acadêmico.
• 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). 
• Comunicar à autoridade 
administrativa, irregularidades 
a que tenha conhecimento no 
âmbito da Universidade. 
• Comparecer junto a unidades 
administrativas sempre que 
convocado.

Direitos         Deveres
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Restaurante Universitário
No Setor Litoral o Restaurante Universitário (RU) é 
terceirizado, no entanto, oferece o mesmo serviço que 
os restaurantes de outros campi. O estudante, para ter 
acesso, precisa apresentar a carteirinha estudantil (ou 
declaração de matrícula). São servidas três refeições: café 
da manhã, almoço e janta.

 Dúvidas?

Internet
A UFPR possui uma a UFPR_SEM_FIO, 
que é a rede de internet da universidade 
e atende todos os campi da instituição. 
Para ter acesso a ela o estudante deve 
ter email e senha da UFPR que devem ser 
solicitados conforme orientação do Centro 
de Computação Eletrônica (CCE): http://
www.cce.ufpr.br/portal/como-solicitar-
um-e-mail-ufpr/

Carteira Estudantil 
Os estudantes serão comunicados quando a 
identidade estudantil estiver pronta. Enquanto não 
estão de posse do documento, os discentes devem  
para ter acesso aos serviços da UFPR apresentar a 
Declaração de Matrícula.

Auxílios
A Universidade oferece Programas de Assistência 
Estudantil com benefícios econômicos para auxiliar 
seus estudos, um deles é conhecido como PROBEM. 
O programa abrange: auxílio moradia, auxílio refeição, 
auxílio permanência. Informações: www.prae.ufpr.br
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Portal do Aluno
Este é o espaço virtual do estudante. É por meio do Portal do Aluno 
que o estudante acompanha seu desempenho acadêmico, realiza 
a rematrícula e conhece seus horários de aula. Para conhecer 
acesse: www.portaldoaluno.ufpr.br. Use como login o seu registro 
acadêmico e a senha, que pode ser alterada posteriormente, sua 
data de nascimento.

Transporte 
O Setor Litoral conta com o Interpraias, que faz a ligação 
dos campi situados na região litorânea do Paraná. 
O estudante que precise fazer uso do serviço deve 
apresentar identidade estudantil ou comprovante de 
matrícula atualizado.

Saúde 
O Centro de Atenção à Saúde, mais conhecido como CASA, 
é o órgão que oferece assistência médica, de enfermagem, 
psicologia e odontologia. No Setor Litoral a CASA 6 faz  o 
acolhimento aos estudantes e, se necessário, também 
realiza encaminhamentos para especialistas em outros 
Centros de Atendimento à Saúde. Mais informações: 
casa6@ufpr.br ou pelos telefones (41) 3511-8348 e 3511-
8368.

Biblioteca
O Setor Litoral conta com uma biblioteca, que atende a 
comunidade acadêmica de segunda a sexta-feira, das 
8h às 22h. Para fazer empréstimos o estudante deve 
ter seu cadastro online, que é solicitado na recepção da 
biblioteca. O estudante deve preencher um formulário de 
solicitação e dentro de três dias úteis deve retornar para 
cadastrar sua senha online.



Siglas, Conceitos e Abreviações, o que dizer 
sobre elas???  Seu GUIA Manoel está aqui para facilitar sua vida.

Quando entramos na UFPR Litoral nos deparamos com algumas 
siglas que nos assustam, perturbam e confundem, afinal o que seria 
um “APL”?

Vamos começar pelos 
conceitos, método de 
avaliação da UFPR 
Litoral.

Siglas das instâncias administrativas

Conceitos
APL – Aprendizado Pleno
AS – Aprendizado Suficiente
APS – Aprendizado Parcialmente Suficiente
AI – Aprendizado Insuficiente

CEPE - Conselho de Ensino, Pesquisa e 
Extensão

CEPIGRAD - Coordenação de Políticas 
Inovadoras na Graduação

CGE - Coordenação Geral de Estágios

COPAC - Coordenação de Políticas de 
Acompanhamento Acadêmico e Tutoria

COPAIE - Coordenação de Políticas de 
Avaliação Institucional de Ensino

COPAP - Coordenação de Políticas de 
Acesso  Permanência

COPEG - Coordenação de Políticas de 
Ensino de Graduação

COPLAD - Conselho de Planejamento e 
Administração

COUN - Conselho Universitário

DCE - Diretório Central dos Estudantes

ICH – Interações culturais e humanísticas

NAPNE - Núcleo de Apoio às Pessoas 
com Necessidades Educacionais 
Especiais

P.A.- Projeto de Aprendizagem

PRA - Pró-Reitoria de Administração

PRAE - Pró-Reitoria de Assuntos 
Estudantis

PROEC - Pró-Reitoria de Extensão e 
Cultura

PROGEPE - Pró-Reitoria de Gestão de 
Pessoas

PROGRAD - Pró-Reitoria de Graduação 
e Educação Profissional

SEPOL - Seção de Políticas Afirmativas 
e Assuntos Estudantis

SIBI – Sistema de Bibliotecas da UFPR

SIE – Sistema de Informação para o 
Ensino
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Administração Pública
www.litoral.ufpr.br/cursos/adm-publica
camara.gp@ufpr.br 

Agroecologia
www.litoral.ufpr.br/cursos/agroecologia
agroufprlitoral@gmail.com

Artes 
www.litoral.ufpr.br/cursos/artes
camaraartes@ufpr.br

Ciências 
www.litoral.ufpr.br/cursos/ciencias
licen.ciencias@ufpr.br

Educação Física
www.litoral.ufpr.br/cursos/educacao-fisica
camara.ef@ufpr.br

Geografia
www.litoral.ufpr.br/cursos/geografia

Gestão Ambiental
www.litoral.ufpr.br/cursos/gestao-ambiental
gestao.ambiental@ufpr.br 

Contatos dos Curso



Gestão de Turismo
www.litoral.ufpr.br/cursos/gestao-de-turismo 
camara.gt@ufpr.br

Gestão e Empreendedorismo
www.litoral.ufpr.br/cursos/gestao-e-
empreendedorismo
camarageufpr@gmail.com

Gestão Imobiliária
www.litoral.ufpr.br/cursos/gestao-imobiliaria
camaragi@ufpr.br

Linguagem e Comunicação
www.litoral.ufpr.br/cursos/linguagem-e-comunicacao
camaralincom@ufpr.br

Saúde Coletiva
www.litoral.ufpr.br/cursos/saude-coletiva
camara.sc@ufpr.br

Serviço Social
www.litoral.ufpr.br/cursos/servico-social
camara.ss@ufpr.br

-----

Educação do Campo
www.litoral.ufpr.br/cursos/educacao-do-campo
liceducampoufprlitoral@gmail.com
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SOS UFPR Litoral

BIBLIOTECA
www.portal.ufpr.br/bib_lit
biblit@ufpr.br / 41 3511-8358

CENTRAN
www.centran.ufpr.br
41 3350-5688

E-MAIL UFPR
www.correio.ufpr.br

INTRANET
www.intranet.ufpr.br

ÔNIBUS
www.oceanicasul.com.br
www.viacaograciosa.com.br

OUVIDORIA UFPR
www.ouvidoriageral.ufpr.br
ouvidoriageral@ufpr.br 
41 3310-2734

PORTAL DO ALUNO
www.portaldoaluno.ufpr.br

PRAE
www.prae.ufpr.br
prae@ufpr.br 
41 3360-5221 / 5175 / 5391

SEPOL Litoral
sepol@ufpr.br  / 41 3511-8348

TV UFPR
www.tv.ufpr.br
ufprtv@ufpr.br / 41 3313-2002

UFPR
www.ufpr.br
Assesoria de Imprensa: 
41 3360-5008 / 2007

UFPR Litoral
www.litoral.ufpr.br 
dir.litoral@ufpr.br / 41 3511-8300
Comunicação: 41 3511-8347
comunicacaolitoral@ufpr.br
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Rua Jaguariaíva, 512, Caiobá
Matinhos/PR - CEP 83260-000
Fone: 41 3511-8300 | Fax: 41 3511-8361
www.litoral.ufpr.br

Expediente
Arte e diagramação: William Leal
Revisão: Aline Gonçalves | Dafne Salvador
Fotos: Luiz Eduardo Geara
Março/2017

Este guia é resultado do Projeto de Aprendizagem 
da acadêmica Clauba Machado Mendonça 
do curso de Artes 2012, desenvolvido entre 
fev/2013 e jan/2015. Se você quiser colaborar 
com as próximas edições, envie um email para: 
comunicacaolitoral@ufpr.br 

 facebook.com/UFPRLitoral

 youtube.com/UFPRLitoralcom 

 twitter.com/UFPRLitoral


