
U F P RManual do estudante | 201812 |

A UNIVERSIDADE POR DENTRO

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

A instância deliberativa máxima da Universidade é cons-
tituída pelos órgãos colegiados, que são assim chamados 
porque se estruturam na forma de conselhos compostos 
por representantes dos três segmentos da comunidade 
universitária – estudantes, servidores técnico-administrati-
vos e docentes – e das suas várias unidades administrativas 
– particularmente, dos setores –, e suas deliberações são 
tomadas com base no voto da maioria dos conselheiros.

Órgão máximo da administração, delibera sobre os caminhos 
que a UFPR deve seguir, traçando as políticas institucionais 
mais gerais e abrangentes. Funciona também como instância 
máxima de recurso. Reúne os representantes eleitos para o 
Conselho de Planejamento e Administração (COPLAD) e para o 
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE).

Órgão superior, normativo, deliberativo e consultivo em maté-
ria de ensino, pesquisa e extensão.

Órgão superior deliberativo, normativo e consultivo em ma-
téria de administração e de gestão econômico-financeira, res-
ponsável pela formulação de políticas nas áreas administrati-
va, patrimonial, de Recursos Humanos e financeira.

Coun | 
Conselho Universitário

Cepe | 
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão

Coplad | 
Conselho de Planejamento e Administração

Conselhos superiores
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Órgão executivo central da Universidade, cuja missão é 
executar as deliberações dos conselhos superiores da 
UFPR. A Reitoria é constituída pelos gabinetes da reitoria e 
da vice-reitoria, pelas pró-reitorias e pelas superintendências.

O reitor e o vice-reitor são eleitos pela comunidade uni-
versitária para um mandato de quatro anos. Os pró-rei-
tores, superintendentes e diretores de agências são es-
colhidos e nomeados pela Reitoria. 

Responsabiliza-se pela manutenção e acompanhamento de 
programas de apoio e ações que contemplem a manutenção 
e a permanência do estudante na Instituição, assim como que 
contribuam efetivamente para a sua formação individual e 
global, considerando os aspectos humanização, integração e 
assistência.

Responsabiliza-se pela proposição, desenvolvimento e integra-
ção de ações de extensão, cultura, políticas sociais e divulgação 
da produção intelectual e científica, articulando-se com o ensi-
no e a pesquisa de forma inter e multidisciplinar. 

Responsabiliza-se pelo controle acadêmico, que envolve os 
procedimentos de oferta de disciplinas, matrícula dos es-
tudantes e acompanhamento da integralização curricular. 
Também se ocupa da gestão dos programas e ações volta-
das às atividades formativas curriculares e complementares, 
tais como programas institucionais e estágios.

PRAE | 
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis

PROEC |
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura

PROGRAD | 
Pró-Reitoria de Graduação 
e Educação Profissional

Reitoria e Pró-Reitorias
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Responsabiliza-se pela gerência das unidades prestadoras 
de serviço (restaurantes, trasporte, telefonia, vigilância etc.) 
à comunidade universitária, bem como da manutenção e 
funcionamento dos equipamentos de uso comum (elevado-
res, prédios etc.).

PRA | 
Pró-Reitoria de Administração

Responsabiliza-se pela política de recursos humanos da ins-
tituição, administrando medidas de suprimento, manuten-
ção, capacitação, qualificação e controle de servidores técni-
co-administrativos e docentes.

PROGEPE |
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas

Responsabiliza-se pela elaboração, o controle orçamentário 
e a administração financeira, com base no planejamento 
global da Instituição. Regulamenta e acompanha ainda acor-
dos e convênios firmados pela Universidade. 

PROPLAN |
Pró-Reitoria de Planejamento, 
Orçamento e Finanças

Gerencia os programas pós-graduação stricto sensu (mes-
trado e doutorado) e os cursos pós-graduação lato sensu 
(especialização e aperfeiçoamento). Regulamenta e fomenta 
programas e projetos de pesquisa, bem como os programas 
de Iniciação Científica voltados a estudantes de graduação.

PRPPG |
Pró-Reitoria de Pesquisa 
e Pós-Graduação

Superintendências: 
Infraestrutura (SUINFRA) 
Comunicação (SUCOM)
Inclusão, Políticas Afirmativas 
e Diversidade (SIPAD)

Agências:
Internacionalização 
Inovação.

Superintendências e agências
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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)
Campus Avançado de Jandaia do Sul
Campus Avançado de Toledo

Setores e campi avançados na UFPR:

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

A UFPR divide-se administrativamente em Setores, que são 
constituídos com base em afinidades entre áreas acadêmi-
cas e profissionais quanto na proximidade espacial entre 
unidades administrativas e acadêmicas. As principais de-
liberações sobre a administração setorial cabem ao con-
selho setorial, que também se estrutura como um órgão 
colegiado, sendo compostos por representantes da direção 
setorial, dos departamentos, das coordenações de curso e 
de programas de pós-graduação, dos estudantes e dos ser-
vidores técnico-administrativos. 

O cumprimento das deliberações dos conselhos setoriais 
cabe, principalmente, às direções setoriais, que são com-
postas de um diretor e um vice-diretor, ambos eleitos pela 
comunidade setorial para um mandato de quatro anos.
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Unidades administrativas e acadêmicas, normalmente 
constituídas por professores de uma mesma área aca-
dêmica ou profissional, cuja principal atribuição é o pla-
nejamento e o gerenciamento das tarefas didáticas, com 
destaque para a oferta de disciplinas e demais atividades 
formativas que compõem o currículo dos cursos sob res-
ponsabilidade desse grupo de professores. 

São unidades responsáveis pelo gerenciamento geral do 
curso. A elas, cabe principalmente elaborar e zelar pelo 
cumprimento do projeto pedagógico do curso (PPC), que 
contém o currículo que os estudantes devem cumprir 
para alcançar a formação esperada e habilitar-se para o 
exercício da profissão escolhida. 

A coordenação do curso é composta pelo colegiado de 
curso (órgão colegiado constituído por representantes 
docentes e discentes) e pelo coordenador e vice-coorde-
nador do curso.

Departamentos

Coordenações de Cursos
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FORMAÇÃO COMPLEMENTAR

É uma associação constituída exclusi-
vamente por estudantes de graduação 
voltada à prestação de serviços e ao 
desenvolvimento de projetos para 
empresas, entidades e sociedade em 
geral, nas suas áreas de atuação, sob 
a supervisão de professores e profis-
sionais especializados. 

Por meio dessas ações, o estudante 
pode complementar sua forma-
ção acadêmica, uma vez que o 
principal objetivo dessa em-
presa é o aprendizado e o 
desenvolvimento de futuros 
empreendedores com 
responsabilidade social. 

As empresas juniores 
se organizam por cur-
sos ou por carreiras. 
Para participar de uma 
empresa júnior, o estu-
dante deve, primeiro, se 
informar se há uma no 

O estudante pode aprender um idio-
ma estrangeiro por meio de cursos 
regulares oferecidos pelo Centro de 
Línguas e Interculturalidade da UFPR 
(CELIN). Os cursos são ofertados se-
mestralmente e, em alguns casos, du-
rante o período de férias. 

Saiba mais: https://brasiljunior.org.br/

seu curso e, em seguida, ficar de olho 
na seleção de novos membros, que 
necessariamente deve ser divulgada 
em edital interno ao curso.

EMPRESA JÚNIOR

LÍNGUAS ESTRANGEIRAS

As aulas podem ser realizadas no tur-
no da manhã, tarde ou noite, durante 
a semana ou nas manhãs de sábado. 
O CELIN mantém um processo de 
concessão de vagas gratuitas.

CELIN | Centro de Línguas e Interculturalidade
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ARTE E CULTURA

Teatro da Reitoria

Teuni - Teatro Experimental

Musa - Museu de Arte

Mae - Museu de Arqueologia e Etnologia

Inaugurado em 17 de outubro de 1958 durante a ‘Semana de Cultura’, o Teatro 
da Reitoria é um importante marco da arquitetura modernista brasileira. Com 

capacidade para 700 pessoas, o Teatro oferece uma intensa programação cultu-
ral à comunidade. São espetáculos, concertos e shows apresentados tanto pe-
los Grupos Artísticos da UFPR, como por importantes nomes do cenário cultural 
brasileiro. Além disso, também é palco para atividades oficiais da Universidade.

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.

Localizado no Prédio Histórico da Universidade, o Museu de Arte (MUSA) tema 
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.

Museu de Arqueologia e Etnologia (MAE) é composto de quatro unidades científi-
cas que abrangem as áreas de Arqueologia, Etnologia Indígena, Cultura e Saberes 
Populares e Documentação Visual e Sonora. Desenvolve diversos programas de 
extensão e projetos de pesquisa, bem como promove exposições, atividades 
educativas e artísticas, palestras e seminários ligados aos temas que perpassam 
seu acervo e à Preservação Patrimonial e Ambiental.

Espaços 
Culturais
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Restaurantes Universitários
Todo estudante com matrícula ativa tem direito a realizar suas refeições nos 
restaurantes universitários mantidos pela UFPR. São quatro unidades em Curitiba. 
Nem todas funcionam todos os dias da semana, nem todas oferecem três refeições 
todos os dias. Na lista a seguir, confira a localização e o tipo de serviço oferecido 
em cada unidade:

RU Central: localizado em frente ao complexo da Reitoria 
(esquina das ruas Amintas de Barros e General Carneiro), 
atende café da manhã, almoço e jantar todos os dias da 
semana, incluindo finais de semana e feriados.

RU Centro Politécnico: localizado ao lado do Centro de 
Convivência do campus Centro Politécnico, atende café da 
manhã, almoço e jantar de segunda a sexta-feira.

RU Agrárias: localizado em frente ao complexo de centros 
acadêmicos do campus Agrárias, atende café da manhã e 
almoço de segunda a sexta-feira.

RU Botânico: localizado em frente ao estacionamento do 
campus Jardim Botânico, atende café da manhã, almoço e 
jantar de segunda a sexta-feira.

Telefone:
(41) 3361 3248

E-mail:
nutricaoruufpr@ufpr.br

Site:
http://bit.ly/ufprru

Mais 
informações:
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Linha 03 – Pontos de ônibus (aos sábados): 

bit.ly/intercampi
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Casas de Estudantes

Rua Pres.Carlos Cavalcanti, 239 –
80.020-000 – Centro – Curitiba
Telefone: 3324-3313
www.celu.com.br

Rua Atílio Bório, 71 – 80.050-250 – Cristo 
Rei – Curitiba
Telefone: 3262-1912 / 3264-5807
www.cenibrac.org.br

Universitário do Paraná
Rua Luiz Leão, 1 - 80030-010 - Centro - 
Curitiba
Telefone: 3324-1984 / 3222-4911
comunicacao@gmail.com

Universitária de Curitiba
Rua General Carneiro, 360 – 80.060-000 – 
Centro – Curitiba
Telefone: 3079-6244/3360-5314
www.ceucpr.blogspot.com.br

Rua Dr. Salvador de Maio, 81- 80.215-350 
– Jd. Botânico – Curitiba
Telefone: 3362-0436 / 3262-2633
www.lardasacademicas.blogspot.com.br

CELU – Casa do 
Estudante Luterano 
Universitário

CENIBRA – Casa do 
Estudante Nipo-
Brasileiro

CEU – Casa do 
Estudante

CEUC – Casa da 
Estudante

LAC – Lar da 
Acadêmica de 
Curitiba


