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INTRODUÇÃO
Este documento é elaborado com duplo objetivo: 1º) atender à Portaria Ministerial nº 2864, de 24 de
agosto de 2005, que estabelece em seu artigo 1º, que as Instituições de Ensino Superior deverão tornar públicas
e manter atualizadas, as condições de oferta dos cursos de graduação por elas ofertados, e, 2º) disponibilizar à
comunidade interna e demais interessados, um conjunto de dados e informações institucionais e sobre os cursos
de graduação, ofertados pela UEL.
A produção deste catálogo exige um esforço colaborativo entre vários setores da Instituição que
trabalham com diferentes fontes de informação.
Compete à PROPLAN, a coleta e sistematização dos dados institucionais junto às unidades
correspondentes e à PROGRAD, a publicação dessa informações.
Esta edição contém as informações gerais da UEL, seguidas de específicas dos Centros de Estudos,
com seus respectivos cursos de graduação, laboratórios e equipamentos de informática de uso didáticopedagógico.
A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Histórico

A Lei nº 6.034, de 06 de novembro de 1969, autoriza a criação da Universidade Estadual de Londrina,
de Maringá, de Ponta Grossa e a Federação das Escolas Superiores de Curitiba (publicada no Diário Oficial do
Estado do Paraná nº 209, págs. 1 e 2 de 10 de novembro de 1969) e, pelo Decreto nº 18.110, de 28 de janeiro
de 1970, cria a UEL sob forma de Fundação (publicado no Diário Oficial do Estado do Paraná nº 275, págs. 1 e 2
de 30 de janeiro de 1970) ocasionando a junção de cinco Faculdades de Londrina. O projeto inicial agregou em
Departamentos, os vários professores e disciplinas dos Cursos, ofertados à época, congregando áreas afins,
dentro do sistema de créditos, então vigente, e, os Departamentos afins foram reunidos em Centros de Estudos.
Iniciou suas atividades com um total de 13 cursos de graduação: História, Geografia, Letras Anglo - Portuguesas
e Letras Franco - Portuguesas, Pedagogia, Ciências (1º Grau), Direito, Odontologia, Medicina, Farmácia e
Bioquímica, Ciências Biomédicas, Ciências Econômicas e Administração. A UEL teve o seu reconhecimento
através do Parecer nº 592, de 18 de agosto de 1971 (publicado na Documenta nº 130, pág. 246-9- MEC Câmara de Ensino Superior (2º Grupo)) e do Decreto Federal nº 69.324, de 07 de outubro de 1971 (Diário Oficial
da União de 08 de outubro de 1971 – Seção I – Parte I).
A pós-graduação também se iniciou na Instituição na década de 1970 com o retorno dos docentes que
se encontravam em capacitação, sendo implantado, em 1972, o Curso de Especialização em Odontopediatria,
seguido, no ano de 1973, pela implantação de 6 áreas de Residência Médica e pelos Mestrados em Ciências de
Alimentos (1975) e em Direito (1978) e tem se desenvolvido de forma expressiva, quali e quantitativamente.
Enquanto Fundação Estadual contou com recursos provenientes da contribuição do alunado e do
Governo do Estado. Em 1987 foi implantado o ensino gratuito no nível de graduação, sendo transformada em
Autarquia pela Lei Estadual 9.663, de 16 de julho de 1991 (Publicado no Diário Oficial nº 3.555 de 16 de julho de
1991).
Possui autonomia didática - científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, mas é
dependente financeiramente do Governo Estadual, de onde se origina a maior parte dos recursos que
asseguram sua operação e manutenção.
Em 2005, adotou o sistema de cotas para estudantes negros e os oriundos de escolas públicas em seu
vestibular.
Está localizada em Londrina, Paraná, uma das maiores cidades do Sul do país, com aproximadamente
500.000 habitantes, e é reconhecida como potencializadora econômica, com influência direta e indireta aos
municípios localizados no norte do Estado do Paraná, Sul de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Em um Estado
que conta com 197 Instituições de Ensino Superior (2 federais, 17 estaduais, 6 municipais, e 172 particulares dados da SETI), a UEL é reconhecida como uma das melhores universidades do País, desempenhando um
papel decisivo no dinâmico desenvolvimento da cidade e região, com destaque na prestação de excelentes
serviços de saúde, na pesquisa e extensão à sociedade e no ensino de qualidade para a formação de
profissionais, em diferentes áreas de conhecimento.

Finalidade
Gerar, disseminar e socializar o conhecimento em padrões elevados de qualidade e eqüidade; formar
profissionais nas diferentes áreas do conhecimento; valorizar o ser humano, a vida, a cultura e o saber; promover
o desenvolvimento científico, tecnológico, econômico, social, artístico e cultural da sociedade; conservar e
difundir os valores éticos e de liberdade, igualdade e democracia; estimular a solidariedade humana na

construção da sociedade e na estruturação da vida e do trabalho; educar para a cidadania, estimulando a
atuação coletiva; propiciar condições para a transformação da realidade, visando justiça e eqüidade social;
estimular o conhecimento e a busca de soluções de problemas contemporâneos; estimular o conhecimento dos
problemas do mundo presente, em particular, os nacionais e regionais; prestar serviços especializados à
comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade.

A Instituição Hoje

A UEL é hierarquicamente organizada de modo a regular as funções e atribuições de cada unidade,
assegurando a eficiência das atividades com vistas a realização de sua finalidade. Tal constituição objetiva,
primordialmente, a qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão.
Os órgãos de execução da Administração Superior congregam funções burocráticas e administrativas
da Universidade e todos os órgãos estão agregados, direta ou indiretamente, à Reitoria. São eles: Órgãos
Executivos da Reitoria: Gabinete da Reitoria; Secretaria Geral dos Órgãos Colegiados Superiores; Assessoria de
Auditoria Interna; Assessoria de Relações Internacionais; Procuradoria Jurídica; seis (06) Pró-Reitorias: de
Graduação; de Pesquisa e Pós-Graduação; de Extensão; de Administração e Finanças; de Recursos Humanos;
e de Planejamento; além da Prefeitura do Campus Universitário; Coordenadoria de Processos Seletivos e
Coordenadoria de Comunicação Social.
Os noves (09) Centros de Estudos e os cinqüenta e sete (57) Departamentos constituem as Unidades
de ensino, pesquisa e extensão da UEL sendo responsáveis pela organização dos cursos de graduação e de
pós-graduação e dos projetos de pesquisa em ensino, de pesquisa e de extensão.
Conta ainda com dez (10) Órgãos Suplementares com finalidade social, científica, cultural, técnica e
esportiva, subordinados administrativamente à Reitoria e vinculados academicamente aos Centros de Estudos,
para fins de integração de suas atividades com a comunidade interna e com a sociedade. São eles: Museu
Histórico de Londrina Padre Carlos Weiss; Escritório de Aplicação de Assuntos Jurídicos; Hospital Universitário;
Laboratório de Produção de Medicamentos; Clínica Odontológica Universitária; Casa de Cultura; Escritório de
Aplicação de Assuntos Sócio-Econômicos; Colégio de Aplicação; Hospital Veterinário; e Fazenda Escola. Além
destes, possui seis (07) Órgãos de Apoio: Assessoria de Tecnologia de Informação; Biblioteca Central;
Laboratório de Tecnologia Educacional; Serviço de Bem Estar a Comunidade; Editora; Sistema de Arquivos da
UEL; e Agência de Inovação Tecnológica, com a finalidade de atender à comunidade da UEL e à sociedade,
constituindo campo de estágio para estudantes de graduação e de pós-graduação.
Em seu aspecto deliberativo, se estrutura através do Conselho Universitário, instância máxima,
composta pelas Câmaras de Legislação e Recursos, e de Finanças e Orçamento; do Conselho de
Administração; e, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, composto pelas Câmaras de Graduação, de
Pós-Graduação, de Pesquisa, e de Extensão.
Em 11 de fevereiro de 2003, foi criado, através da Resolução nº 18/2003, do Conselho Universitário, o
Conselho de Interação Universidade – Sociedade, órgão consultivo e propositivo, constituindo-se um espaço
privilegiado de interlocução da Universidade com os vários setores da sociedade.
O vestibular é realizado pela COPS (Coordenadoria de Processos Seletivos), obedecendo aos os
dispositivos fixados, anualmente, pelo CEPE (Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão), e divulgado
amplamente no site da UEL e em Jornais de Londrina e região.
Atualmente, oferta 3050 vagas no vestibular, distribuídas nos 43 cursos de graduação que, conforme os
critérios determinados pelo Ministério da Educação / Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira - MEC/INEP, estão assim distribuídos: 11 Cursos na área de Ciências Biológicas e da Saúde, 8
na área de Ciências Exatas e Tecnológica e 24 na área de Humanidades. No ano de 2009 estão matriculados
13.666 estudantes nos cursos de graduação. (maio/2009)
No ENADE (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes), no período de 2004 a 2007, 38 áreas de
formação foram avaliadas pelo MEC, com escala de conceito positivo crescente, que varia de 1 a 5, obtendo-se
os seguintes resultados:
•
Conceito 5 – 8 cursos: Direito, Ciências Biológicas, Comunicação Social – Relações Públicas,
Música, Teatro – Artes Cênicas; Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia;
•
Conceito 4 – 17 cursos: Agronomia, Biomedicina, Letras, Matemática, Psicologia, Engenharia
Elétrica, Pedagogia, Ciências Contábeis, História, Educação Física, Ciência da Computação,
Comunicação Social – Jornalismo, Design, Secretariado Executivo, Medicina Veterinária,
Odontologia, Zootecnia;
•
Conceito 3 - 6 cursos: Engenharia Civil, Biblioteconomia, Ciências Econômicas, Geografia,
Filosofia;
•
Conceito 2 - 4 cursos: Arquivologia, Arquitetura e Urbanismo, Química, Física;
•
Conceito 1 – 3 curso: Ciências Sociais, Medicina, Serviço Social;
•
Sem conceito - 1 curso: Administração (não haviam concluintes inscritos).
Em nível de pós-graduação, oferece 201 cursos, sendo 14 doutorados, 33 mestrados, 107
especializações e 47 residências, com 4.020 estudantes matriculados, assim distribuídos: 370 no doutorado,
1.193 no mestrado, 2.121 nas especializações e 336 nas residências (30 médicas: 159 estudantes; 05 em

medicina veterinária, com 41 estudantes; 04 em fisioterapia, com 18 estudantes; 05 em enfermagem, com 47
estudantes; 02 em odontologia, com 11 estudantes; e 01 multiprofissional em Saúde da Família, com 60
estudantes). (maio/2009)
O corpo docente da UEL é formado por 1.661 professores, dos quais 886 são doutores, 589 mestres,
135 especialistas e 51 graduados. O corpo técnico-administrativo da Instituição é de 3.578 servidores, sendo
1.830 lotados no Campus Universitário e demais Órgãos, e 1.748 no Hospital Universitário e Ambulatório do
Hospital de Clínicas. (abril/2009)
Estão em andamento na graduação: 66 projetos de pesquisa em ensino, com 220 docentes e 618
estudantes e; 26 programas de formação complementar, com 139 docentes e 203 estudantes. Na pesquisa:
1.005 projetos de pesquisa, sendo 97 do Centro de Letras e Ciências Humanas, 217 do Centro de Ciências
Biológicas, 151 do Centro de Ciências Exatas, 49 do Centro de Estudos Sociais Aplicados, 91 do Centro de
Ciências da Saúde, 62 do Centro de Educação, Comunicação e Artes, 267 do Centro de Ciências Agrárias, 47
do Centro de Ciências e Tecnologia e 24 do Centro de Educação Física e Esportes; A extensão possui 9
programas em execução com a participação de 30 docentes, 9 técnicos e 43 estudantes de graduação; 129
projetos de extensão em execução com a participação de 447 docentes,102 técnicos, 842 estudantes de
graduação e 15 de pós-graduação; Em prestação de serviços existem 2 programas, sendo 1 em execução e 1
em tramitação com atuação de com 2 docentes. A prestação de serviços com órgãos externos de fomento –
públicos tem 31 projetos em execução, com 86 docentes, 3 técnicos, 157 estudantes de graduação e 14 de pósgraduação e conta ainda, com 1 programa integrado onde atua 1 docente, 1 técnico e 19 estudantes de
graduação. Em prestação de serviço sem modalidade cadastrada conta com 1 programa em tramitação e 8 em
execução. (maio/junho/2009)
Ainda na Extensão foram realizados nos meses de março a maio de 2009, 114 eventos de extensão e
contou com a participação de 10.576 pessoas, nas áreas de: Comunicação 01 evento com 200 participantes,
Cultura - 12 com 1.796 participantes, Direitos Humanos - 4 com 725 participantes, Educação – 69 com 4.884
participantes, Meio Ambiente – 4 com 710 participantes, Saúde – 12 com 1.046 participantes, Tecnologia – 10
com 1.185 participantes, Trabalho – 2 com 30 participantes (junho/2009)
A UEL firmou 1.339 convênios, sendo 1290 nacionais e 50 internacionais, sendo: 5 com a Argentina, 1
com o Canadá, 2 com a Colômbia, 2 com o Chile, 1 com Cuba, 10 com a Espanha, 2 com Equador, 3 com os
Estados Unidos, 4 com a França, 3 com a Índia, 2 com a Itália, 1 com o Japão, 8 com Portugal, 5 com o
Paraguai e 1 com a Suiça. (junho/2009)

ÓRGÃOS SUPLEMENTARES

Os 10 (dez) Órgãos Suplementares da UEL, distribuídos em diferentes áreas de atuação, representam
um forte elo de ligação entre a Universidade e a sociedade através da prestação de importantes serviços à
comunidade e definiram, de acordo com suas especificidades, seus respectivos objetivos institucionais:
• Museu
Criado como órgão suplementar da UEL em 1974, está vinculado academicamente ao Centro de Letras
e Ciências Humanas e disponibiliza à população londrinense e demais interessados um amplo acervo de objetos
e documentos históricos representativos do cotidiano dos cidadãos londrinenses e da região, desde os primeiros
colonizadores.
Tem como missão desenvolver ações de resgate, preservação e divulgação do patrimônio cultural de
Londrina e região, procurando tornar visível a trajetória histórica de sua sociedade; dar suporte ao ensino,
pesquisa e extensão e promover a reflexão crítica da realidade histórica, contribuindo para a renovação e
melhoria da qualidade de vida e da dimensão cultural da população.
Oferece campo de estágio para os cursos da UEL e demais Instituições, na área de História,
Comunicação Social – Jornalismo, Arquitetura e Urbanismo, Pedagogia, Arquivologia, Biblioteconomia, Ciências
Sociais, Fotografia, Geografia, Design Gráfico, Turismo e Hotelaria.
• Escritório de Aplicação de Assuntos Jurídicos – EAAJ
Criado em 1973, está vinculado academicamente ao Centro de Estudos Sociais Aplicados e
disponibiliza à população de Londrina atendimento jurídico nas áreas da família, trabalhista, criminal e civil.
Tem como missão prestar assistência jurídica à população economicamente carente da Comarca de
Londrina, permitindo-lhe acesso à justiça e, conseqüentemente, ao exercício da cidadania e, ao mesmo tempo,
servir de campo de estágio aos estudantes da UEL, contribuindo para formação de profissionais éticos, com
competência técnica e flexibilidade intelectual em busca de justiça, contribuindo, assim, para a qualidade de vida
dos cidadãos.

Constitui-se campo de estágio para o curso de Direito, nas áreas de Direito Penal e Processo Penal,
Direito Civil e Processo Civil, Direito Comercial Aplicado, Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, Direito
Administrativo e Tributário, e também para os cursos de Serviço Social e Psicologia.
• Hospital Universitário - HU
Criado em 1970 como Hospital Escola, tornou-se órgão suplementar da UEL em 1972 e está vinculado
academicamente ao Centro de Ciências da Saúde.
É o único hospital público de grande porte no Norte do Paraná e possui 371 leitos. (maio/2009)
Tem como missão: contribuir no processo de formação dos profissionais de saúde, bem como prestar
serviços integrais nesta área, com qualidade e excelência, articulando-se com o Centro de Ciências da Saúde –
CCS, nos serviços locais de saúde e integrando o ensino, a pesquisa e a extensão, visando a melhoria das
condições de vida da população.
• Laboratório de Produção de Medicamentos – LPM
Criado em 1989, está vinculado academicamente ao Centro de Ciências Agrárias e tem como missão
produzir, com qualidade e eficiência, medicamentos de reconhecida qualidade, visando atender
progressivamente as necessidades do Sistema Único de Saúde – SUS, contribuindo para a melhoria da
qualidade de vida da população, exercendo papel de formador de práticas profissionais e gerando novas
tecnologias.
Atualmente, encontra-se paralisado aguardando reformas físicas para adequação à legislação vigente e
obtenção de recursos destinados à implantação de projetos de melhoria da rede produtiva de medicamentos.
• Clínica Odontológica Universitária – COU
Iniciou suas atividades em 1963, tornando-se órgão suplementar em 1993 e está vinculado
academicamente ao Centro de Ciências da Saúde.
Tem como missão prestar atendimento odontológico de qualidade, de forma integral e humanitária,
interdisciplinar e multiprofissional, propiciando aos estudantes de Odontologia condições necessárias para um
aprendizado de qualidade, contribuindo para a melhoria do ensino e qualidade da vida dos cidadãos.
Tem como finalidade servir de campo de estágio acadêmico de graduação e de pós-graduação, além de
prestadora de serviços à comunidade de Londrina e região. A Clínica, através de parcerias com os
departamentos do Centro de Ciências da Saúde, desenvolve projetos de ensino, pesquisa e extensão e a
prestação de serviços ocorre em várias especialidades como: Cirurgia, Endodontia, Ortodontia, Odontopediatria,
Periodontia, Prótese Dental, Dentística e Estomatologia.
Toda esta estrutura, de caráter ambulatorial e de extensão, tem como suporte o Pronto Socorro – 24
horas e um sistema de controle de infecção odontológica premiado e reconhecido pela Federação Latino
Americana de Odontologia.
Atualmente o COU possui 140 cadeiras odontológicas.
• Casa de Cultura – CC
Criada em 1971, tornou-se órgão suplementar em 1978, e está vinculada academicamente ao Centro de
Educação, Comunicação e Artes.
Oferece a comunidade londrinense e da região, festivais de teatro, de música, semanas de arte,
apresentações da Orquestra Sinfônica e três corais. Através do Cine Teatro Universitário, apresentam sessões
de cinema, peças teatrais, apresentação de dança, música, palestras, conferências e outros.
Tem como missão suplementar as atividades acadêmicas dos cursos correlatos à sua área de atuação,
contribuindo com a integração das atividades de ensino, pesquisa e extensão, assim como, desenvolver
programas, projetos e atividades na área de cultura e arte.
Constitui-se em campo de estágio para os cursos, cuja área de atuação seja na ação cultural tais como:
artes cênicas, educação artística, música, letras, ciências sociais, serviço social, comunicação social e outros.
Além da atuação na ação cultural propriamente dita, há possibilidade de estágio nas áreas de apoio: design
gráfico, design de moda, relações públicas e outros.
Na verdade, a partir do entendimento que a arte e a cultura humaniza, o órgão está aberto a qualquer
estudante que queira participar de seus projetos.
• Escritório de Assuntos Sócio Econômicos
Oferece campo de estágios para os cursos de Administração, Ciências Contábeis, Ciências
Econômicas, Secretariado Executivo e Serviço Social.

Encontra-se em processo de reformulação.
• Colégio de Aplicação - CAPL
Criado em 1960, tornou-se órgão suplementar da UEL em 1972 e está vinculado academicamente ao
Centro de Educação, Comunicação e Artes.
Tem como missão ministrar a Educação Infantil, os Ensinos Fundamental, Médio e Profissional,
constituindo-se numa escola pública, gratuita que leva o saber científico, artístico e filosófico historicamente
construído a todos os estudantes, de modo que estes possam compreender com maior profundidade o mundo
que os cerca e nele interferir de modo a torná-lo melhor para todos os seres humanos. Por conta da sua
especificidade, buscar articular este objetivo com a formação inicial e continuada de professores das diferentes
licenciaturas, oferecendo espaço privilegiado para reflexões pedagógicas e experiências metodológicas variadas,
contribuindo para a melhoria do sistema escolar como um todo.
O Colégio de Aplicação recebe, prioritariamente, graduandos dos diferentes Cursos de Licenciatura,
servindo como campo de estágio curricular e voluntário, nas áreas de: Filosofia, Pedagogia, Educação Física,
Física/Biologia (ensino fundamental), Biologia (ensino médio), Letras, Química, Sociologia, História, Geografia,
Física (ensino médio), Educação Artística, Psicologia, Agronomia, Psicopedagogia (especialização).
• Hospital Veterinário – HV
Iniciou suas atividades em 1976, sendo reconhecido como Órgão Suplementar em 1978 e está
vinculado academicamente ao Centro de Ciências Agrárias.
Desde 1994, com a instalação do Plantão 24 horas, o HV atende ininterruptamente a animais,
independente do porte (pequenos, grandes e exóticos).
Tem como missão proporcionar ensino aos estudantes de graduação e de pós-graduação do Curso de
Medicina Veterinária, oferecendo vivência prática de alto nível em situações profissionais a serem enfrentadas no
futuro, através de atendimento local e a campo, clínico, cirúrgico, laboratorial e de emergência, com serviços
especializados, qualificados e eficientes, propiciando, com isso, o internamento, dentro dos melhores padrões
existentes no país, para os animais a ele trazidos por seus proprietários ou representantes legais.
Tem como função primária servir de campo para o ensino, pesquisa e extensão, além de prestar apoio à
execução de programas de saúde pública e sanidade animal, melhorando o padrão sanitário da população e
contribuindo para a valorização do animal pelo homem.
Constitui-se campo de estágio para estudantes do curso de Medicina Veterinária, podendo receber
estagiários dos cursos de Administração, Arquivologia, Secretariado Executivo, Ciências Biológicas, Farmácia,
entre outros.
• Fazenda Escola – FAZESC
Tornou-se órgão suplementar em 1994 e está vinculada academicamente ao Centro de Ciências
Agrárias.
Possui uma área de 101 hectares e tem como missão propiciar, em parceria com a sociedade, um
ensino inovador e de qualidade, articulado com a pesquisa, a extensão e a prestação de serviços, formando
profissionais éticos, com cultura geral, competência técnica, flexibilidade intelectual e socialmente
comprometidos, gerar e transferir tecnologia, valorizando e disseminando cultura e conhecimento, melhorando
assim a qualidade de vida da sociedade, ou seja, oferecer serviços de apoio aos estudantes e docentes ligados a
atividade agropecuária, desenvolvendo o ensino, a pesquisa, a extensão e a prestação de serviços para
benefício da comunidade interna e externa, gerando produtos de boa qualidade. Tem parceria direta com o
Restaurante Universitário, Hospital Universitário e Hospital Veterinário, no fornecimento de itens de produção
animal e vegetal.
Oferece estágio para os estudantes dos cursos de graduação em Agronomia, Ciências Biológicas,
Medicina Veterinária, Zootecnia e para os de pós-graduação em Mestrado e Doutorado na área de Agronomia.
ÓRGÃOS DE APOIO

• Assessoria de Tecnologia de Informação - ATI
Criada em 1972 como órgão suplementar e, em 2004, passou a ser órgão de apoio da UEL, estando
subordinada administrativamente à Reitoria
Tem como missão oferecer serviços de informática, suporte tecnológico de Hardware e Software,
Internet, redes de computadores e sistemas aplicativos às áreas acadêmicas e administrativas da UEL, apoiando
a produção científica e cultural da Universidade, com metodologias e tecnologias que acompanham as

tendências de vanguarda, e é responsável pelo planejamento e execução das atividades de informática da
Instituição.
Oferece estágio para os estudantes do curso de graduação em Ciência da Computação.
• Biblioteca Central - BC
Criada como órgão suplementar em 1972 e, em 2004 passou a ser órgão de apoio da UEL, estando
subordinada administrativamente à Reitoria.
Tem como missão promover o acesso, a recuperação e a transferência da informação para toda a
comunidade universitária, de forma atualizada, ágil e qualificada, visando contribuir para a formação profissional
do cidadão, colaborando, dessa forma, no desenvolvimento científico, tecnológico e cultural da sociedade como
um todo.
Possui em seu acervo obras de todas as áreas do conhecimento, distribuído entre a Biblioteca Central e
as Bibliotecas Setoriais, com a finalidade de dar suporte ao ensino, pesquisa e extensão.
Atende todos os cursos de graduação e pós-graduação oferecidos pela UEL, e também à comunidade
externa.
Constitui-se campo de estágio para os cursos de Biblioteconomia, Geografia, Ciências Sociais e Direito.
• Editora da UEL – EDUEL
Criada em 1995 como órgão de apoio e está compromissada com a liberdade para produção,
sistematização e disseminação do conhecimento. Seu objetivo é publicar obras que atendam as necessidades
da comunidade universitária e da sociedade e sua linha editorial está voltada para o público universitário,
publicando livros de docentes da UEL e de outras universidades. Possui em sua estrutura a Livraria EDUEL, sem
fins lucrativos, onde comercializa os livros da EDUEL e também das demais editoras universitárias e comerciais,
aceitando, inclusive encomendas.
Tem como missão editar, publicar, comercializar livros com prioridade para a produção acadêmica,
voltados à disseminação e à formação do conhecimento universitário, tornando-os mais acessíveis a todos e
incentivando o hábito de leitura. Atende a todos os cursos de graduação e de pós-graduação oferecidos pela
UEL e também a comunidade externa.
Oferece campos de estágio a diversos cursos da UEL.
• Laboratório de Tecnologia Educacional – LABTED
Com atividades há mais de 20 anos, passou em 2004 de órgão suplementar para órgão de apoio e está
subordinado administrativamente à Reitoria.
Tem como missão apoiar o processo de aprimoramento das ações pedagógicas e prestar serviços
técnico-pedagógicos junto à comunidade interna e externa, através do uso de tecnologias inovadoras de
educação, incluindo a educação a distância, permeando o ensino, pesquisa e extensão, com vistas à melhoria
contínua da qualidade do ensino.
Oferece campos de estágio para os cursos de Educação Artística, Desenho Industrial e Design Gráfico.
• Serviço de Bem-Estar à Comunidade – SEBEC
Criado em janeiro de 1970 como Coordenadoria de Saúde e Serviço Social, passando por várias
reestruturações e denominações e, em 2004, passou a ser órgão de apoio da UEL, estando subordinado
administrativamente à Reitoria.
Tem como missão promover o bem estar à comunidade universitária e como finalidade prestar serviços
que promovam o bem estar do corpo docente, técnico-administrativo e discente da UEL, tais como: assistência
social e psicológica, residência estudantil, alimentação subsidiada, programas de saúde, entre outros.
Oferece campo de estágio ao curso de Serviço Social.
• Sistema de Arquivos da UEL – SAUEL
Criado em maio de 2005 e está vinculado administrativamente à Reitoria.
Tem como missão promover a interação e interdependência dos diversos setores responsáveis pela
custódia de documentos, estabelecendo política de gestão documental, conservação, preservação e acesso ao
patrimônio documental, assegurando interesses da Universidade, o direito da sociedade e a memória
institucional. Tem como finalidade principal garantir a preservação da memória institucional, administrando a
produção, racionalização, conservação da documentação arquivística da UEL, para servir de referência,
informação, prova ou fonte de pesquisa.
Oferece campo de estágio aos cursos de Arquivologia, Biblioteconomia e História.

•

Agência de Inovação Tecnológica – AINTEC

Criada em abril de 2008, através da Resolução do Conselho Universitário número 065 e, está vinculada
administrativamente à Reitoria.
Tem como missão de gerenciar a política de inovação tecnológica da UEL e ações correlatas, bem
como fortalecer as parcerias da UEL com empresas, órgãos de governo e demais organizações da sociedade,
criando oportunidades para que as atividades de ensino e pesquisa se beneficiem dessas interações,
contribuindo para o desenvolvimento sócio-econômico do País.
ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES

A UEL disponibiliza aos seus estudantes alguns serviços e atividades opcionais, conforme descrito a
seguir:

•

Portal do Estudante

No site da UEL, a PROGRAD, disponibiliza para o estudante de graduação o “Portal do Estudante”,
onde ele pode verificar o Boletim; o Registro de Matrícula (Horário); a Matriz Curricular do Curso; o Calendário
Escolar; o número de créditos junto ao Restaurante Universitário; o Histórico Escolar; Consulta de Estágios, além
de efetuar a Renovação de Matrícula.

•

PROENE – Núcleo de Acessibilidade da UEL

Vinculado à Pró-Reitoria de Graduação faz o acompanhamento dos estudantes com deficiência (física,
visual e auditiva), transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades, distúrbios de aprendizagem ou em
tratamentos de saúde mediante a remoção de barreiras física/arquitetônicas, comunicacionais e pedagógicas.
Visa à expressão plena do potencial do estudante durante o ensino e aprendizagem, garantindo sua inclusão
social e acadêmica nesta universidade. O acompanhamento educacional especializado pode ser solicitado por
meio de encaminhamento do Coordenador do Colegiado de Curso correspondente para que o estudante
preencha a solicitação/triagem ou pelo próprio estudante diretamente no Proene.

www.uel.br/prograd/proene proene@uel.br
• Bolsas de estudo
A Universidade Estadual de Londrina possui sistema institucional de bolsas, em que as Pró-Reitorias
acadêmicas disponibilizam cotas anuais aos docentes para vinculação de estudantes de graduação em projetos
(Pesquisa em Ensino, Programa de Formação Complementar, Extensão ou Pesquisa) ou programas especiais.
A distribuição das bolsas do sistema institucional é feita da seguinte forma:
•
100 cotas para a Pró-Reitoria de Graduação,
•
160 cotas para a Pró-Reitoria de Extensão
•
204 cotas para a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação.
A Pró-Reitoria de Graduação, disponibiliza 31 bolsas de Inclusão Social, bem como outras formas de
concessão por meio de alguns programas especiais, tais como: PET – Programa de Educação Tutorial, PEC-G –
Programa de Estudante Convênio de Graduação e Bolsas Indígenas.
A Pró-Reitoria de Extensão, além das bolsas do sistema institucional, conta com 82 cotas de bolsas da
Fundação Araucária.
A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, conta ainda com 195 cotas de bolsas do CNPq, 70 de
bolsas da Fundação Araucária, 207 bolsas de Inclusão Social, 10 bolsas PIBITI e 40 I.C. Junior ( junho/2009)
• Central de Estágios e Intercâmbios
A Central de Estágios e Intercâmbios, uma das Divisões da PROGRAD, foi criada em 2007, e procura
articular as atividades de estágio harmonicamente às demais atividades desenvolvidas pelo estudante de
graduação, com amparo nas Resoluções CEPE 001/2009, 166/2008 e 59/2007. Isto significa um
acompanhamento da proposta de estágio e do seu desenvolvimento.
Estágios com entidades internacionais possibilitam cooperação científica e intercâmbio impar, com
especial repercussão para o estudante em termos de aprendizagem e construção de uma entidade profissional,
bem como para a UEL, no sentido de oportunizar outros espaços que contribuam para a formação do estudante
frente às demandas de gestão do conhecimento e exercício das profissões.

• Programa de Mobilidade Acadêmica na UEL
Processo que possibilita ao discente matriculado em uma Instituição de Ensino Superior estudar em
outra Instituição de Ensino Superior no Brasil, em um período de aproximadamente 6 (seis) meses a um 1 (um)
ano, sem perder o vínculo com a instituição de origem. A Mobilidade Acadêmica envolve a existência de
condições apropriadas que contribuem com a formação e o aperfeiçoamento dos discentes, objetivando a
aquisição de novas experiências.
Podem participar no Programa de Mobilidade Acadêmica na UEL, os estudantes de graduação da
Universidade Estadual de Londrina que já tenham cursado o seu primeiro ano de graduação e esteja
regularmente matriculado e estudantes das instituições conveniadas com a UEL, desde que, respeitando as
especificações do convênio.
• Serviço de Bem - Estar à Comunidade – SEBEC
O SEBEC disponibiliza serviços à comunidade universitária como: assistência social e psicológica,
moradia estudantil, alimentação subsidiada, programas de saúde, entre outros, visando promover o bem estar do
corpo docente, técnico-administrativo e discente da UEL. Desenvolve também programas e projetos na área
social que atendem as necessidades individuais do trabalho e familiares que compõem o contexto de servidores
e estudantes da UEL, através de:


Restaurante Universitário - RU

Atende estudantes, técnico-administrativos, docentes e visitantes da UEL e seus cardápios são
preparados por nutricionistas.
A alimentação é subsidiada e os valores das refeições são fixados pelo Conselho de Administração, de
acordo com as categorias: estudantes; estudantes moradores da Residência Estudantil; visitantes; servidores
(técnico-administrativos e docentes).


Residência Estudantil

A Universidade institucionalizou a residência estudantil, que passou a ser coordenada pelo SEBEC,
através da Divisão de Moradia Estudantil. Os estudantes são selecionados às vagas, obedecendo a critérios
sócio-econômicos e desempenhos acadêmicos, que determinam a permanência do estudante como morador
na Residência Estudantil.
O prédio para a Residência Estudantil construído no Campus tem capacidade para 80 moradores.


Cartão Eletrônico de passe escolar
O SEBEC, através da Divisão de Apoio Administrativo, gerencia o controle e autorização da
confecção do cartão eletrônico de passe escolar.



Convênios médicos
O SEBEC, também através da Divisão de Apoio Administrativo, disponibiliza em sua secretaria
listagem constando a relação de profissionais na área médica, de nutrição, psicologia, odontologia e
também de laboratórios de exames clínicos, os quais mantém convênio de cortesia junto a comunidade
universitária

•

HU / DASC – Hospital Universitário / Divisão de Atendimento a Saúde Comunitária

A Divisão de Atendimento à Saúde Comunitária, subordinada à Superintendência do Hospital
Universitário atende servidores (docentes e técnico-administrativos) e discentes na área médica, ambulatorial, de
enfermagem e odontológica. O atendimento é realizado no Ambulatório do Hospital de Clínicas e Hospital
Universitário.
• CEFE / NAFI – Centro de Educação Física e Esportes / Programa de Atividade Física
O Programa de Atividade Física, também conhecido como “Núcleo de Atividades Físicas – NAFI”,
desenvolvido no Centro de Educação Física e Esportes – CEFE, oferece atividades físicas em diferentes

modalidades. As atividades são coordenadas por docentes, com atuação de estagiários e monitores do curso de
Educação Física e de Esporte.

• Laboratório de Línguas
O Laboratório de Línguas está localizado no 2º piso do Instituto de Referência em Ciências Humanas –
IRCH e tem como objetivo divulgar a língua e a cultura estrangeira entre a comunidade interna (estudantes,
técnico-administrativos e docentes) e a comunidade externa.
Os cursos ofertados pelo Laboratório de Línguas são: Francês, Italiano, Espanhol, Alemão, Japonês,
Inglês e Árabe. O valor a ser recolhido para cada curso, é determinado pelo Conselho de Administração.
• Disque-Gramática
O Disque-Gramática é um projeto de extensão do Departamento de Letras Vernáculas e
Clássicas e tem por objetivo atender as dificuldades das comunidades interna e externa, quanto ao uso da língua
portuguesa.
O atendimento é gratuito e realizado via telefone: 3371-4619 ou por e-mail: disque-gramatica@uel.br
CENTROS DE ESTUDOS - CURSOS DE GRADUAÇÃO VINCULADOS
Centro de Ciências Agrárias – CCA
Cursos
•
•
•

Agronomia
Medicina Veterinária
Zootecnia

Centro de Ciências Biológicas – CCB
Cursos
•
•

Biomedicina
Ciências Biológicas

•

Psicologia

Habilitações
Bacharelado
Licenciatura
Bacharelado
Licenciatura
Formação de Psicólogo

Centro de Ciências Exatas – CCE
Cursos
•
•

Ciência da Computação
Física

•

Geografia

•

Matemática

•

Química

Habilitações
Bacharelado
Licenciatura
Bacharelado
Licenciatura
Bacharelado
Licenciatura
Bacharelado
Bacharelado – Opção em Química Tecnológica
Licenciatura

Centro de Ciências da Saúde – CCS
Cursos
•
•
•
•
•

Enfermagem
Farmácia
Fisioterapia
Medicina
Odontologia

Centro de Educação Física e Esporte – CEFE
Cursos
•
•
•

Esporte
Educação Física
Educação Física

Habilitações
Licenciatura
Bacharelado

Centro de Educação, Comunicação e Artes - CECA
Cursos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquivologia
Artes Cênicas
Biblioteconomia
Comunicação Social
Comunicação Social
Design Gráfico
Educação Artística
Design de Moda
Música
Pedagogia

Habilitações
Interpretação Teatral
Jornalismo
Relações Públicas
Licenciatura em Arte Visual
Licenciatura
Licenciatura

Centro de Estudos Sociais Aplicados - CESA
Cursos
•
•
•
•
•
•

Administração
Ciências Contábeis
Ciências Econômicas
Direito
Secretariado Executivo
Serviço Social

Centro de Letras e Ciências Humanas – CLCH
Cursos
•

Ciências Sociais

•
•
•

Filosofia
História
Letras

Habilitações
Bacharelado
Licenciatura
Licenciatura
Licenciatura
Modalidade: Licenciatura – Habilitação: Língua Portuguesa e
Respectivas Literaturas
Modalidade: Bacharelado – Habilitação: Estudos da Linguagem
Modalidade: Bacharelado – Habilitação: Estudos Literários
Modalidade: Licenciatura – Habilitação: Língua Espanhola e
Respectivas Literaturas
Modalidade: Licenciatura – Habilitação: Língua Inglesa e Respectivas
Literaturas

Centro de Tecnologia e Urbanismo - CTU
Cursos
•
•
•

Arquitetura e Urbanismo
Engenharia Civil
Engenharia Elétrica

RECEPÇÃO AOS INGRESSANTES
Semana de Recepção aos Ingressantes (Calouros)
O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UEL, por meio da Resolução 177/2008, de 27 de
novembro de 2008, instituiu a criação de comissões de acompanhamento das atividades de recepção aos

ingressantes, ficando a cargo de cada Colegiado de Curso estipular e aprovar as atividades a serem
desenvolvidas na recepção dos ingressantes.
Há vários anos a UEL dispõe de instrumentos legais para coibir abusos na recepção aos ingressantes,
como a Resolução do Conselho Universitário nº 161/2008, de 31 de outubro de 2008, regulamentada pela
Resolução CEPE/CA nº 177/2008, de 27 de novembro de 2008, que trata da proibição do trote e a eliminação
das suas várias formas de violência, enfatizando eventos de natureza crítico-reflexiva, visando fazer da
Universidade um espaço para o desenvolvimento da democracia, do humanismo e da cultura.
SISTEMA ACADÊMICO
O sistema acadêmico dos cursos de graduação está definido nos respectivos projetos pedagógicos, de
acordo com as diretrizes aprovadas pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão.
Como são Constituídos os Currículos
Os currículos dos cursos de graduação são constituídos por um conjunto de atividades acadêmicas de
natureza obrigatória, complementares e optativas, tendo como objetivo a formação cultural e profissional do
estudante, distribuídas dentre:
I. atividades acadêmicas de natureza obrigatória, a serem definidas em conformidade com o Projeto
Pedagógico específico de cada curso;
II. atividades acadêmicas complementares correspondem à participação do estudante em:
a) cursos de extensão;
b) disciplinas eletivas;
c) disciplinas especiais;
d) estágios curriculares não obrigatórios;
e) eventos;
f) monitoria acadêmica;
g) programas de extensão;
h) programas de formação complementar;
i) projetos de extensão;
j) projetos integrados;
k) projetos de pesquisa;
l) projetos de pesquisa em ensino;
m) outras atividades, desde que regulamenta no Projeto Pedagógico específico de cada curso.
III. disciplinas optativas quando exigidas por legislação específica.
As atividades acadêmicas complementares devem ser aprovadas pelos respectivos Colegiados de
Cursos.
Poderão ser estabelecidas atividades acadêmicas de natureza obrigatória especial, que serão assim
definidas em razão de sua importância no contexto do projeto pedagógico do curso.
As disciplinas eletivas, de livre escolha do estudante, poderão ser cumpridas, dentre as disciplinas
regulares de cursos e habilitações diversas ao de sua matrícula, a partir de elenco definido pelos Departamentos
ofertantes.

Para cada curso de graduação será organizado um currículo, de acordo com a legislação em vigor e as
determinações estatutárias e regimentais, respeitadas as Diretrizes Curriculares fixadas pelo Conselho Nacional
de Educação, devendo ser integralmente cumprido pelo estudante, a fim de que possa qualificar-se para a
obtenção do respectivo grau acadêmico.

• Processo Seletivo para ingresso em curso superior:
A admissão inicial aos cursos de graduação oferecidos pela Universidade será feita mediante Processo
Seletivo, abrangendo os conhecimentos comuns das diversas formas de educação do Ensino Médio, sem
ultrapassar este nível de complexidade.
As vagas remanescentes do Processo Seletivo poderão ser ofertadas a portadores de diploma de curso
superior.
A seleção dos candidatos a ingresso nos cursos de graduação da Universidade far-se-á através de
Processo Seletivo, de acordo com as vagas oferecidas para os diversos cursos, segundo o que dispuserem a
respeito os Colegiados competentes, especificados no Estatuto e no Regimento Geral da Universidade.
O Processo Seletivo far-se-á de acordo com normas aprovadas pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e
Extensão, que serão tornadas públicas através de editais, juntamente com os programas estabelecidos.
Caberá à Coordenadoria de Processos Seletivos desta Instituição, o planejamento, coordenação,
supervisão, preparo, execução e avaliação dos processos seletivos.

• Transferência Externa:
Para o recebimento de transferência, o que só poderá ocorrer na existência de vagas, haverá seleção
de acordo com as normas propostas pela Pró-Reitoria de Graduação e aprovadas pelo Conselho de Ensino,
Pesquisa e Extensão.
A ordem de prioridade para o atendimento de transferência será a seguinte:
I.

transferências de turno;

II. transferências externas, do país;
III. transferências externas, de outros países.
A transferência para a Universidade será feita em qualquer época e independentemente de vagas nos
casos previstos na Legislação Estadual e Federal e mediante aprovação do Conselho de Ensino, Pesquisa e
Extensão quando se tratar de:
I.

dependentes de servidores aprovados em concurso público da Universidade Estadual de Londrina e
que, em razão de vínculo com a Universidade, comprovem mudança de domicílio para a cidade de
Londrina;
II. dependentes de servidores, quando estes retornarem de licença concedida pela Universidade para
programas de pós-graduação stricto sensu;
III. dependentes de pessoal da Universidade colocado à disposição de outro órgão oficial, na ocasião
do retorno.

Os processos de transferência externa serão analisados pelo critério do equivalente valor formativo.
Entende-se por equivalente valor formativo a avaliação dos conhecimentos, habilidades e competências do
candidato por série de estudos.
O estudante transferido que não comparecer nos primeiros trinta (30) dias letivos consecutivos após a
matrícula ou for reprovado em todas as atividades acadêmicas por não comparecimento, terá sua matrícula
cancelada, se não houver motivo justificado.
Para fins de adaptação do currículo cursado pelo estudante transferido, serão exigidos idênticos
critérios aos usados para os estudantes da Universidade, conforme pronunciamento do respectivo Colegiado de
Curso, atendidas as disposições da Legislação Estadual e Federal.

Em se tratando de matrícula privilegiada nos termos da lei, e verificada a impossibilidade de adaptação
no ano letivo em andamento, o estudante poderá trancar sua matrícula ou cumprir atividades acadêmicas
complementares de ensino.

• Simultaneidade de curso:
É vedado ao estudante cursar simultaneamente 2 (dois) ou mais cursos de graduação na Universidade,
ou 1 (um) na Instituição e 1 (um) ou mais em outra instituição pública.
• Matrícula:
O estudante matricular-se-á por série, conforme previsto no Projeto Pedagógico dos Cursos, para cada
ano letivo/semestre letivo. O estudante fará matrícula independente da série/semestre nas atividades
acadêmicas complementares.
O estudante reprovado por nota e falta em todas as Atividades Acadêmicas matriculadas no
ano/semestre letivo terá sua matrícula, no curso, cancelada (Art. 43 do Regimento Geral)
Trancamento de matrícula:
O estudante regularmente matriculado poderá requerer o trancamento de matrícula para o ano/
semestre letivo no prazo estabelecido pelo Calendário de Atiividades de Ensino dos Cursos de Graduação,
observado o disposto na Resolução CEPE nº 133/2006 que regulamenta o trancamento de matrícula para
estudantes de graduação na Universidade Estadual de Londrina.

•

• Rematrícula:
O estudante que interrompeu o curso poderá solicitar a sua rematrícula, desde que atendidas as
seguintes condições:
I. existência de vaga;
II. que o afastamento não tenha sido superior a 2 (dois) anos letivos ou 4 (quatro) semestres
letivos,conforme projeto pedagógico;
III. cumprimento de adaptação curricular, quando for o caso.
• Ano acadêmico:
O ano acadêmico terá a duração mínima em dias de trabalho escolar efetivo estabelecido pela
legislação vigente.
As atividades escolares, durante o ano acadêmico, constarão do Calendário Acadêmico apreciado pelas
Câmaras de Graduação e de Pós-Graduação e aprovado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão.
• Sistema de avaliação:
A avaliação do aproveitamento escolar será feita por disciplinas, atividades acadêmicas obrigatórias e
atividades acadêmicas complementares, por meio da utilização das diversas técnicas e instrumentos
estabelecidos nos Projetos Político-Pedagógicos específicos.
A avaliação do estudante realizada pelo professor será expressa por meio de notas, variáveis de zero
(0) a dez (10), ou conceito equivalente.
Ao final de cada período letivo será atribuída ao estudante, em cada disciplina ou atividade acadêmica,
uma nota final ou conceito equivalente, resultante de média de no mínimo duas (2) avaliações realizadas durante
o período letivo, independentemente da carga horária da mesma.

• Sistema de aprovação em vigor a partir do ano de 2005:

Considerar-se-á aprovado na disciplina ou atividades acadêmicas o estudante que obtiver média final
igual ou superior a seis (6,0) ou conceito equivalente e frequência de, no mínimo, setenta e cinco por cento
(75%) da carga horária prevista. Poderá haver diferenciação da média e da freqüência de aprovação para as
atividades acadêmicas especiais, desde que definidas pelo Projeto Pedagógico do curso, sendo que a média
final não poderá ser inferior a seis (6,0) ou conceito equivalente e a freqüência, no mínimo, de 75% (setenta e
cinco por cento).
Cada curso definirá, em seu Projeto Pedagógico, a opção por exame final.
As normas para participação no exame final são estabelecidas pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e
Extensão.
Para aprovação nas demais atividades acadêmicas complementares, os critérios de avaliação serão
definidos no Projeto Pedagógico de cada curso.
É vedado o abono de falta.

• Dependência:
O regime de dependência será definido no Projeto Pedagógico de cada curso e o estudante poderá
cumprir atividade acadêmica nesta modalidade de forma presencial, desde que não coincida com o horário das
atividades acadêmicas regulares, ou com orientações previstas pelo docente, no início do semestre/ano letivo.
O Departamento responsável pela atividade acadêmica deverá publicar em Edital a relação das turmas
de dependência com os nomes dos docentes responsáveis no início de cada semestre/ano do letivo, conforme
Calendário das Atividades de Ensino dos Cursos de Graduação.
A partir da publicação em Edital, os estudantes terão prazo de até 15 (quinze) dias para entrar em
contato com o docente responsável, a fim de tomar conhecimento das atividades por ele programadas e da
forma de cumprimento das mesmas.
O estudante poderá, ainda, optar por suspender a matrícula na série/semestre subsequente para
cumprir a atividade acadêmica em regime de dependência no horário regular.
As atividades acadêmicas em regime de dependência obedecerão aos mesmos critérios de verificação
de aprendizagem e aprovação previstos no projeto pedagógico das demais atividades.

• Disciplinas e atividades acadêmicas obrigatórias essenciais
O estudante deverá tomar conhecimento das disciplinas e atividades acadêmicas obrigatórias de seu
curso que têm caráter essencial. Nessas disciplinas não cabe dependência. O estudante que for reprovado em
uma disciplina ou atividade acadêmica obrigatória essencial deverá cumpri-la novamente.
• Tempo de conclusão de curso:
Cada curso tem um tempo mínimo e um tempo máximo de conclusão estabelecido no respectivo Projeto
Pedagógico aprovado pelo CEPE. As eventuais dilatações de prazo para conclusão obedecem à legislação
específica.
Gerenciamento Acadêmico - Administrativo dos Cursos de Graduação
Os Colegiados de Cursos de Graduação exercem a coordenação pedagógica dos cursos e serão constituídos
por representantes docentes da área principal de conhecimento e da área básica e/ou complementar de
conhecimento, estudantes e servidores, na forma prevista nos §§ 2º e 3º do Art. 27 do Estatuto da Universidade.
Cada curso de graduação terá um único Colegiado, independentemente do número de habilitações, salvo nos
casos de especificidades da formação profissional com currículos sem tronco comum, casos em que, com a
aprovação do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, poderá haver separação em mais de um Colegiado.
Cada Colegiado de Curso de Graduação, com seu Coordenador e Vice-Coordenador, terá a seguinte
composição:
I. Coordenador de Estágio do Curso, quando for o caso;

II. Coordenador de Trabalho de Conclusão de Curso, quando for o caso;
III. no mínimo 2 (dois) representantes dos Departamentos que ministram atividades acadêmicas na área principal
de conhecimento;
IV. no mínimo 2 (dois) representantes dos Departamentos que ministram atividades acadêmicas na área básica
e/ou complementar de conhecimento;
V. representação estudantil e/ou de servidores técnico-administrativos na proporção de 30% (trinta por cento) do
total do número de membros; deste Colegiado;
VI. outros representantes, desde que o respectivo projeto pedagógico esteja estruturado em módulos.
§ 1º Quando a área principal de conhecimento do Curso de Graduação for composta de um único Departamento,
a representação indicada no inciso III poderá ser de até 6 (seis) representantes.
§ 2º Quando a área principal de conhecimento do Curso de Graduação for composta de mais de um
Departamento, a representação indicada no inciso III será de até 3 (três) representantes de cada um.
§ 3º Cada Departamento que ministra atividades acadêmicas na área básica e/ou complementar de
conhecimento terá até 2 (dois) representantes.
§ 4º A representação prevista no inciso IV não poderá ser inferior a 50% (cinqüenta por cento), nem superior ao
número de representantes da área principal de conhecimento.
§ 5º Para compor a representação especificada no parágrafo anterior considerar-se-á a maior carga horária, em
ordem decrescente, ofertada pelo Departamento na matriz curricular respectiva.
§ 6º Em caso de empate, o Colegiado de Curso poderá escolher o representante dentre os Departamentos que
ministram atividades com mais afinidade, tendo em vista o atendimento aos objetivos do projeto pedagógico do
curso.
§ 7º O mandato dos membros docentes dos Colegiados dos Cursos de Graduação será de 2 (dois) anos,
permitida a recondução.
§ 8º O mandato dos membros da representação estudantil e dos técnico-administrativos dos Colegiados dos
Cursos de Graduação será de 1 (um) e 2 (dois) anos, respectivamente, permitida a recondução.

SISTEMA DE BIBLIOTECAS
O Sistema de Bibliotecas da Universidade Estadual de Londrina (SB / UEL) tem por finalidade apoiar as
Unidades de Ensino da Universidade, nas funções de ministrar ensino, realizar pesquisa e desenvolver
programas de extensão.
Em sua estrutura, conta com o Conselho Deliberativo, órgão de deliberação superior no âmbito do
Sistema de Bibliotecas, e da Comissão de Biblioteca, composta por representantes da comunidade universitária.
O SB compreende a Biblioteca Central, que centraliza em um único espaço físico todo o acervo
concernente aos cursos ministrados no Campus Universitário e as 4 Bibliotecas Setoriais: 1) do Centro de
Ciências da Saúde – BS/CCS, que atende os cursos de Medicina, Enfermagem, Farmácia e Fisioterapia; 2) da
Clínica Odontológica Universitária – BS/COU que atende o Curso de Odontologia; 3) do Escritório de Aplicação
de Assuntos Jurídicos – BS/EAAJ, que atende aos estagiários da área jurídica; e 4) a Biblioteca Setorial de
Ciências Humanas – BS/CCH, que atende alunos e professores da área de humanidades.



Área Física Disponível
Biblioteca

Área Física Total

Acervo e Leitura

Administração

Outras Áreas

3.800 m2

2.197 m2

920 m2

683 m2

1.720,56 m2

665,58 m2

292,77 m2

762,21 m2

BS/COUNP

270 m2

240 m2

30 m2

--

BS/EAAJ

100 m2

80 m2

20 m2

--

BS/CH

854m2

573,32

11,46

269,22

Biblioteca Central
BS/CCS

Atualmente, a Biblioteca Central conta com uma área para acondicionamento da coleção, considerada
adequada. Possui extintores de incêndio distribuídos em toda sua área física, e sistema de segurança instalado
na entrada principal, o que impossibilita o usuário de sair do seu recinto com o material bibliográfico, sem o
devido empréstimo.
A entrada principal permite o acesso de usuários portadores de necessidades especiais ao piso superior da
biblioteca, bem como aos sanitários.
Abriga, simultaneamente, 511 usuários sentados, situação esta satisfatória para atender a demanda
diária. Disponibiliza ainda 03 salas para estudo em grupo.
Presta atendimento à comunidade universitária (alunos, professores e técnico-administrativos), e ao
público em geral (ex-alunos, comunidades londrinense e regional, e bibliotecas de instituições congêneres).
Dispõe de uma comissão permanente que estuda metodologias para conservação preventiva, bem
como a elaboração de uma política de preservação e conservação do material bibliográfico.
A descrição da coleção bibliográfica é feita com base no Código de Catalogação AACR-2 e nas Tabelas
de Catalogação CDD / CDU, sendo que todos os documentos recebem na lombada uma etiqueta de
identificação, e as monografias recebem um código de barras que permite os controles e procedimentos
automatizados.
Vale ressaltar que o pessoal que atua no SB-UEL possui um nível de escolaridade que abrange desde o
1º grau incompleto até mestrado. A totalidade dos bibliotecários possui especialização na área, ou área correlata.
Acervo de Livros e Periódicos
O acervo do SB é constituído de documentos referentes às áreas de Ciências Humanas, Biológicas e da
Saúde, Exatas e Tecnológicas, Sociais Aplicadas e Agrárias.
O acesso às coleções é aberto aos usuários, possibilitando que eles próprios busquem a informação
desejada, seja para empréstimo, consulta, reprodução ou pesquisa bibliográfica.

Acervo de Livros do Sistema de Bibliotecas da UEL, segundo as áreas de conhecimento do CNPq/
CAPES:

Àreas

Nº de Títulos

Nº de Exemplares

Ciências Exatas e da Terra

13.619

22.879

Ciências Biológicas

7.305

14.333

Engenharias

6.897

10.275

Ciência da Saúde

16.930

33.421

Ciências Agrárias

9.405

12.621

Ciências Sociais Aplicadas

23.118

42.881

Ciências Humanas

33.507

56.804

Lingüistica, Letras e Artes

22.452

31.738

TOTAL

133.203

224.952

Fonte: BC/ Divisão de Processos Técnicos
Posição março 2009
Nestes dados não estão computados 127 títulos e 237 volumes de obras raras

Acervo de Periódicos do Sistema de Bibliotecas da UEL, segundo as áreas de conhecimento do
CNPq/CAPES:
Assinaturas
Compra

ÀREA

Doação

Permuta

Título

Fascíc.

Título

Fascíc.

Título

Fascíc.

Ciências Exatas e da Terra

189

33.074

348

18.435

122

2.106

Ciências Biológicas

185

16.840

117

3.992

90

2.025

Engenharias

117

10.795

399

11.220

25

470

Ciências da Saúde

444

58.882

657

32.552

116

2.996

Ciências Agrárias

106

14.416

658

20.233

141

4.576

Ciências Sociais Aplicadas

228

43.422

446

21.413

157

2.441

Ciências Humanas

240

20.744

651

20.789

443

8.515

Lingüistica, Letras e Artes

99

3.583

170

4.246

90

1.573

1.608

201.756

3.446

132.880

1.184

24.702

TOTAL
TOTAL GERAL

Títulos 6.238

Fascículos 359.338

Fonte: BC/ Divisão de Processos Técnicos
Posição março 2009

Utilização do Acervo
Estatística de uso: empréstimo e consulta por tipo de material
EMPRÉSTIMO
BIBLIOTECA
BIBLIOTECA CENTRAL

LIVROS

CONSULTA

PERIÓDICOS

LIVROS

PERIÓDICOS

145.788

4.070

172.234

63.187

BS/CCS/HU

55.032

441

74.003

3.482

BS/COU

12.986

1.229

4.822

2.356

BS/EAAJ

3.951

160

6.618

822

BS/CH

235.998

72

103.778

1.507

TOTAL

453.755

5.972

361.455

71.354

Fonte: BC/Divisão de Circulação
Posição Dezembro/2008

Política de Atualização do Acervo

O SB-UEL tem como objetivo adquirir material de informação de maneira racional e sistemática,
utilizando-se, para isso, dos processos de compra, doação e permuta, além de desenvolver projetos com o
objetivo de buscar recursos externos junto a agências de fomento.
Todo o processo de aquisição é norteado por um documento denominado "Política de Desenvolvimento
de Coleções", elaborado pelos membros da Comissão de Biblioteca que representam a comunidade
universitária, e aprovado pelo Conselho Deliberativo do Sistema de Bibliotecas.
Os materiais são adquiridos com a finalidade de suprir os programas de ensino dos Cursos de
Graduação e Pós-Graduação, bem como de dar apoio aos programas de pesquisa e extensão.
Informatização
•

Serviços Automatizados

Os serviços de catalogação, empréstimo e catálogo on-line encontram-se automatizados. O software
adquirido para o gerenciamento dos dados foi o VTLS-VIRTUA. O sistema permite fazer empréstimos,
renovações, reservas de material bibliográfico, e possibilita o acesso ao catálogo online por meio da página
www.uel.bc/alfa, onde o usuário pode consultar a coleção bibliográfica do Sistema de Bibliotecas.
A Biblioteca Central disponibilizou 08 microcomputadores onde os usuários podem recuperar qualquer
item da coleção de monografias, quer por autor, título, ou assunto genérico, bem como saber se o item desejado
encontra-se disponível ou emprestado.
Existem também bases isoladas desenvolvidas em MicroIsis: Base de Dados de Teses; Literatura de
Cordel; Artigos de Periódicos na Área de Biblioteconomia e Moda; Livros a serem Adquiridos, entre outras, todas
disponíveis em Rede.
Outros serviços são desenvolvidos, utilizando os recursos da telemática, quais sejam: comutação
bibliográfica, serviço de busca bibliográfica, atendimento na busca da informação através da Internet, CD-ROM,
Sumário on line, boletim eletrônico de recentes aquisições, etc.
•

Redes de Informação Acessadas
O Sistema de bibliotecas da UEL, participa das seguintes redes de informação:

 Redes de Processamento da Informação
- Bibliodata/Calco. A Rede BIBLIODATA é uma rede de catalogação cooperativa.
 Redes de Informação Especializada
- LILACS - Sistema Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciência da Saúde. O Sistema é
coordenado pela Organização Pan-Americana da Saúde através da BIREME.
- INIS - Coordenado pelo Centro de Informações Nucleares-CIN. Conta com a participação de mais de 120
países e organizações internacionais.
- ENERGY- Base de dados bibliográficos cooperativa, área de energia. A CNEN, através do CIN - Centro
de Informações Nucleares, incorpora a literatura brasileira à base de dados ENERGY.
- REBAP – Rede de Bibliotecas da Área de Psicologia.
 Redes de Compatibilização da Informação
- CCN – Catálogo Coletivo Nacional de Publicações Seriadas. Coordenado pelo IBICT.
- Catálogo Coletivo de Anais de Eventos. Coordenado pelo Centro de Informações Nucleares-CIN.
- Catálogo Coletivo de Normas Técnicas. Coordenado pelo Centro de Informações Nucleares-CIN.
- SeCs - Catálogo Coletivo. Descrição bibliográfica dos títulos; o acesso ao formato eletrônico e descrição
das coleções de bibliotecas.
 Redes de Serviços de Informação.
- COMUT – Programa de comutação bibliográfica. Coordenado pelo IBICT, permite a obtenção de cópias
de documentos.
- RITEC – Rede de Inovação e Tecnologia do Paraná. Serviço de Pergunta e Resposta Técnica
A Universidade Estadual de Londrina está entre as 163 instituições brasileiras selecionadas para
participar da missão da CAPES de promover a elevação da qualidade do ensino superior através do fomento à
pós-graduação. O Portal. periódicos oferece acesso aos textos completos de artigos de 12.365 títulos de
periódicos nacionais e internacionais, fornecidos por diversos editores/distribuidores, e a mais de 90 bases de
dados com resumos de documentos em todas as áreas do conhecimento. Inclui também uma seleção de
importantes fontes de informação acadêmica com acesso gratuito na Internet.
Além do Portal. periódicos a Biblioteca acessa outras bases de dados para atender a todos os cursos
que a UEL, adquiridas por meio do Consórcio CBBU/SilverPlatter. Essas Bases já estão disponíveis e podem ser
acessadas mediante uma senha fornecida pela biblioteca, independente do espaço geográfico em que se
encontra o pesquisador.

A Divisão de Referência da Biblioteca Central mantém treinamentos permanentes a
professores/pesquisadores/alunos que tenham interesse em mais esse serviço.
O Sistema de Bibliotecas utiliza também a Rede Internet para acessar os bancos de dados "livres", disponíveis
através de "home pages" de diferentes instituições de ensino e pesquisa, como: IBICT; PRODASEN (Senado
Federal); BIREME; COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR; SUPRIR; CENAGRI; EMBRAPA; IBGE,
INEP (Bibliografia Brasileira de Educação), PROSSIGA; SISTEMA DE BIBLIOTECAS DO PARANÁ; Catálogo
Coletivo das IES, Bibliotecas Digitais de Teses e Dissertações das IES.
Acesso às Bases de Dados
BASES DE DADOS ACESSADAS PELO SB/UEL
• Banco de Teses CAPES
Multidisciplinar
• BDTD (IBICT)
• Bibliotecas do PR
• Catálogo Online de Bibliotecas
• Booklist
• CrossRef Search
• DII Derwent Innovations Index
• Future Trends
• General Science Full Text
• Google Acadêmico
• Google Book Search
• InfoTrac OneFile
• Latin American Periodicals Tables of Contents : LAPTOC
• Latindex : Sistema Regional de Información en Línea para Revistas
Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal
• Publishers Weekly
• Publishers Weekly
• Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y
Portugal : Redalyc
• Reference Reviews
• Scirus : For Scienctific Information Only
• Scopus
• Utopian Studies
• Web of Science
• WorldCat

A) Área de Ciências Biológicas e da Saúde

Ciências Ambientais

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Banco de Teses CAPES
Agri2000
AGRIS: AGRIS/CARIS International Information System for the Agricultural
Sciences and Technology ;
Banco de Teses CAPES;
Base Bibliográfica da Agricultura Brasileira : AGROBASE
Bases de Dados da Pesquisa Agropecuária EMBRAPA : BDPA
Biological Abstracts
Biological and Agricultural Index Plus
CAB Abstracts
COMPENDEX
Energy
Environmental Engineering Abstracts
Food Science and Technology Abstracts : FSTA
GeoRef
GeoRef Preview Database
MEDLINE/PubMed (via BIREME)
MEDLINE/PubMed (via National Library of Medicine)
MEDLINE/PubMed (via OVID)
NAL Catalog : AGRICOLA
Oceanic Abstracts

Ciências Biológicas

•
•
•

Produção Científica EMBRAPA
SciFinder Scholar (CAS Chemical Abstracts Service)
Web of Science

•
•
•
•

Banco de Teses CAPES
BDTD (IB
Agri2000
AGRIS: AGRIS/CARIS International Information System for the Agricultural
Sciences and Technology
Analytical Abstracts
Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts : ASFA; Banco de Teses CAPES
Base Bibliográfica da Agricultura Brasileira : AGROBASE
Bases de Dados da Pesquisa Agropecuária EMBRAPA : BDPA
Biological Abstracts
Biological and Agricultural Index Plus
CAB Abstracts
Catalysts and Catalysed Reactions ;
CINAHL ;
CrossRef Search Environmental Engineering Abstracts;
CSA Environmental Engineering Abstracts ;
DII Derwent Innovations Index
Food Science and Technology Abstracts : FSTA
General Science Full Text
Google Acadêmico
Google Book Search
InfoTrac OneFile
Latindex : Sistema Regional de Información en Línea para Revistas
Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal
Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde : LILACS
MEDLINE/PubMed (via BIREME)
MEDLINE/PubMed (via National Library of Medicine)
MEDLINE/PubMed (via OVID) Methods in Organic Synthesis
NAL Catalog : AGRICOLA
Natural Product Updates
Oceanic Abstracts
PERIÓDICA : Índice de Revistas Latinoamericanas en Ciencias
Produção Científica EMBRAPA ;
PsycINFO ;
Publishers Weekly
Publishers Weekly
Reference Reviews
SciFinder Scholar (CAS Chemical Abstracts Service)
Scirus : For Scienctific Information Only
Scopus; SportDiscus
Virtual Journal of Biological Physics Research : A Multijournal Compilation of
the Latest Research on Biological Physics
Virtual Journal of Nanoscale Science and Technology : A Weekly Multijournal
Compilation of the Latest Research on Nanoscale Systems
Virtual Journal of Ultrafast Science : A Multijournal Compilation of the Latest
Research on Ultrafast Phenomena in Physics, Optics, Chemistry and Biology
Web of Science
WorldCat

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
Ciências da Saúde

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Banco de Teses CAPES;
Bibliografia Brasileira de Odontologia : BBO
Biological Abstracts
CINAHL with Full Text : Cummulative Index to Nursing and Allied Health
Literature
CrossRef Search
Food Science and Technology Abstracts : FSTA
Future Trends
Google Acadêmico
Google Book Search
HOMEOINDEX : Bibliografia Brasileira de Homeopatia

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Index Psi Periódicos : IndexPsi
InfoTrac OneFile
Latindex : Sistema Regional de Información en Línea para Revistas
Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal
Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde : LILACS
MEDLINE/PubMed (via BIREME)
MEDLINE/PubMed (via National Library of Medicine)
MEDLINE/PubMed (via OVID)
PERIÓDICA : Índice de Revistas Latinoamericanas en Ciencias
Physical Education Index
PsycINFO
Publishers Weekly
Publishers Weekly
Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y
Portugal : Redalyc
Reference Reviews
SciFinder Scholar (CAS Chemical Abstracts Service)
Scirus : For Scienctific Information Only
Scopus
SportDiscus
Virtual Journal of Biological Physics Research : A Multijournal Compilation of
the Latest Research on Biological Physics
Web of Science
WorldCat

B) Área de Ciências Exatas e Tecnologia

Ciências Agrárias

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agri2000
AGRICOLA Agricultural OnLine Access ;
AGRIS: AGRIS/CARIS International Information System for the
Agricultural Sciences and Technology
Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts : ASFA ;
Banco de Teses CAPES ;
Base Bibliográfica da Agricultura Brasileira : AGROBASE
Bases de Dados da Pesquisa Agropecuária EMBRAPA : BDPA
Biological Abstracts
Biological and Agricultural Index Plus
CAB Abstracts ;
CrossRef Search ;
CSA Environmental Engineering Abstracts ;
DII Derwent Innovations Index ;
Environmental Engineering Abstracts
Food Science and Technology Abstracts : FSTA
Future Trends
Google Acadêmico
Google Book Search
Latindex : Sistema Regional de Información en Línea para Revistas
Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal
NAL Catalog : AGRICOLA
Oceanic Abstracts
PERIÓDICA : Índice de Revistas Latinoamericanas en Ciencias
Produção Científica EMBRAPA
Publishers Weekly
Publishers Weekly
Reference Reviews
SciFinder Scholar (CAS Chemical Abstracts Service)
Scirus : For Scienctific Information Only
Scopus
Web of Science
WorldCat

•
•

Abstracts in New Technologies and Engineering : ANTE
Advanced Polymers Abstracts

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ciências Exatas e da Terra

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Aerospace and High Technology Database
Aluminium Industry Abstracts
Analytical Abstracts
Applied Sciences and Technology Full Text;
Banco de Teses CAPES ;
Cambridge Scientific Abstracts : CSA
Catalysts and Catalysed Reactions
Ceramic Abstracts / World Ceramics Abstracts
COMPENDEX
Composites Industry Abstracts
Computer and Information Systems Abstracts
Copper Data Center Database
Corrosion Abstracts
CrossRef Search ;
C S A Cambridge Scientific Abstracts ;
CSA Engineering Research Database
CSA High Technology Research Database with Aerospace CSA
Materials Research Database with METADEX
CSA Technology Research Database
DII Derwent Innovations Index ;
Earthquake Engineering Abstracts
Electronics and Communications Abstracts
Energy;
Engineering Materials Abstracts
Engineered Materials Abstracts: Ceramics
Environmental Engineering Abstracts
Fuel and Energy Abstracts
Future Trends
General Science Full Text
GeoRef
GeoRef Preview Database
Google Acadêmico
Google Book Search
Guide to Computing Literature;.
Information Science and Technology Abstracts : ISTA
InfoTrac OneFile
INSPEC
International Nuclear Information System : INIS
Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik
Latindex : Sistema Regional de Información en Línea para Revistas
Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal
Materials Business File MathSci
Mechanical and Transportation Engineering Abstracts
MathSci
METADEX
Methods in Organic Synthesis
NASA Astrophysics Data System : ADS : The Digital Library for
Physics, Astrophysics and Instrumentation
Natural Product Updates
Oceanic Abstracts
PERIÓDICA : Índice de Revistas Latinoamericanas en Ciencias
Polymer Contents
Publishers Weekly
Publishers Weekly
Reference Reviews S
ciFinder Scholar (CAS Chemical Abstracts Service)
Scirus : For Scienctific Information Only
Scopus
Solid State and Superconductivity Abstracts
Virtual Journal of Applications of Superconductivity : A Multijournal
Compilation in Superconducting Electronics, Materials and LargeScale Systems
Virtual Journal of Biological Physics Research : A Multijournal

•

•

•
•
•
•
Engenharias

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Compilation of the Latest Research on Biological Physics
Virtual Journal of Nanoscale Science and Technology : A Weekly
Multijournal Compilation of the Latest Research on Nanoscale
Systems
Virtual Journal of Quantum Information : A Multijournal Compilation of
the Latest Research in Quantum Computing, Cryptography and
Communication Virtual Journal of Ultrafast Science : A Multijournal
Compilation of the Latest Research on Ultrafast Phenomena in
Physics, Optics, Chemistry and Biology
Web of Science
WorldCat
Zentralblatt für Mathematik und ihre Grenzgebiete = Mathematics
Abstracts
Zentralblatt MATH
Abstracts in New Technologies and Engineering : ANTE
Advanced Polymers Abstracts
Aerospace and High Technology Database
Aluminium Industry Abstracts
Applied Sciences and Technology Full Text ;
Banco de Teses CAPES;
Cambridge Scientific Abstracts : CSA
Ceramic Abstracts / World Ceramics Abstracts
Civil Engineering Abstracts
COMPENDEX
Composites Industry Abstracts
Copper Data Center Database
Corrosion Abstracts
CrossRef Search
CSA Engineering Research Database
CSA High Technology Research Database with Aerospace
CSA Materials Research Database with METADEX
CSA Technology Research Database
Earthquake Engineering Abstracts
Electronics and Communications Abstracts
Energy
Engineered Materials Abstracts
Engineered Materials Abstracts: Ceramics
Environmental Engineering Abstracts
Fuel and Energy Abstracts
Future Trends
GeoRef
GeoRef Preview Database
Google Acadêmico
Google Book Search
Guide to Computing Literature
InfoTrac OneFile
INSPEC
International Nuclear Information System : INIS
Latindex : Sistema Regional de Información en Línea para Revistas
Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal
Materials Business File
Mechanical and Transportation Engineering Abstracts
METADEX
NASA Astrophysics Data System : ADS : The Digital Library for
Physics, Astrophysics and Instrumentation
Oceanic Abstracts
PERIÓDICA : Índice de Revistas Latinoamericanas en Ciencias
Polymer Contents
Publishers Weekly
Reference Reviews
SciFinder Scholar (CAS Chemical Abstracts Service)
Scirus : For Scienctific Information Only
Scopus

•
•

•

•

•
•
•

Solid State and Superconductivity Abstracts
Virtual Journal of Applications of Superconductivity : A Multijournal
Compilation in Superconducting Electronics, Materials and LargeScale Systems
Virtual Journal of Nanoscale Science and Technology : A Weekly
Multijournal Compilation of the Latest Research on Nanoscale
Systems
Virtual Journal of Quantum Information : A Multijournal Compilation of
the Latest Research in Quantum Computing, Cryptography and
Communication
Web of Science
WELDASEARCH
WorldCat

C) Área de Humanidades

Ciências Sociais Aplicadas

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Applied Social Sciences Index and Abstracts : ASSIA
Art Full Text
Asian Pacific Economic Literature : APEL
Business Full Text
Cambridge Scientific Abstracts : Banco de Teses CAPES; CSA
Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades :
CLASE
CrossRef Search;
CSA National Criminal Justice Reference Service ;
CSA Social Services Abstracts ;
CSA Sociological Abstracts ;
Current Awareness Abstracts
Education Full Text ; ERIC (via CSA) ;
ERIC (via US Department of Education) ;
Humanities Abstracts Full Text ;
Library and Information Management Literature
EconLit Future Trends
Google Acadêmico
Google Book Search
Handbook of Latin American Studies : HLAS Online
Information Science and Technology Abstracts : ISTA
InfoTrac OneFile
Latin American Periodicals Tables of Contents : LAPTOC
Latindex : Sistema Regional de Información en Línea para Revistas
Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal
Library and Information Science Abstracts : LISA
Library Literature and Information Science Full Text
Library, Information Science and Technology Abstracts : LISTA
National Criminal Justice Reference Service : NCJRS;
Philosopher's Index
PsycINFO ;
Publishers Weekly
Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y
Portugal : Redalyc
Reference Reviews
Sage Race Relations Abstracts
Scirus : For Scienctific Information Only
Scopus
Social Sciences Full Text
Social Services Abstracts
SocIndex with Full Text
Sociological Abstracts;
SportDiscus ;
Web of Science
World Banking Abstracts
WorldCat

Ciências Humanas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Linguística, Letras e Artes

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Annual Bulletin of Historical Literature
Applied Social Sciences Index and Abstracts : ASSIA
Asian Pacific Economic Literature : APEL;
Banco de Teses CAPES
Cambridge Scientific Abstracts : CSA
Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades :
CLASE
Classical Review
CrossRef Search
EconLit
Education Full Text
Educational Resources Information Center : ERIC
Educational Resources Information Center : ERIC
Future Trends
Google Acadêmico
Google Book Search
Handbook of Latin American Studies : HLAS Online
History : Review of New Books
Humanities Full Text
Index Psi Periódicos : IndexPsi
InfoTrac OneFile
Latin American Periodicals Tables of Contents : LAPTOC
Latindex : Sistema Regional de Información en Línea para Revistas
Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal
National Criminal Justice Reference Service : NCJRS
Philosopher's Index
Philosophical Books
Physical Education Index
PsycINFO
Publishers Weekly
Publishers Weekly
Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y
Portugal : Redalyc
Reference Reviews
Sage Race Relations Abstracts
Scirus : For Scienctific Information Only Scopus Sixteenth Century
Journal
Social Sciences Full Text
Social Services Abstracts
SocIndex with Full Text
Sociological Abstracts
SportDiscus
Utopian Studies
Web of Science
WorldCat
Art Full Text ;
Banco de Teses CAPES;
Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades :
CLASE
Classical Review
CrossRef Search
Google Acadêmico
Google Book Search
Handbook of Latin American Studies : HLAS Online
Humanities Full Text
InfoTrac OneFile
Kirkus Reviews
Latin American Periodicals Tables of Contents : LAPTOC
Latindex : Sistema Regional de Información en Línea para Revistas
Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal
MLA International Bibliography
Publishers Weekly

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y
Portugal : Redalyc
Reference Reviews
RILM Abstracts of Music Literature
RIPM Retrospective Index to Music Periodicals
Scirus : For Scienctific Information Only
Scopus
Sixteenth Century Journal
Web of Science
WorldCat

Serviços prestados pelo Sistema de Bibliotecas
Como um dos instrumentos essenciais ao processo ensino/aprendizagem, o SB oferece diferentes
serviços aos seus usuários, visando promover o acesso e o uso da informação.
A Biblioteca Central conta com um laboratório de informática, onde estão alocados 15
microcomputadores com acesso à Internet, disponíveis para os usuários durante todo o horário de atendimento
da biblioteca. Disponibilizou também para os seus usuários um aparelho roteador sem fio para facilitar a
pesquisa via Internet.
Outros serviços prestados: empréstimo domiciliar; empréstimo entre bibliotecas; sumários de periódicos
eletrônicos; treinamento de acesso a bases de dados; pesquisa em banco de dados, busca retrospectiva na
coleção de livros e periódicos da BC/UEL; educação de usuários; visitas orientadas; comutação bibliográfica;
normalização de documentos; boletim informativo; catalogação-na-publicação; reprodução de documentos e
outros.
Biblioteca Digital da Produção Científica, Tecnológica, Artística e Cultural da Universidade Estadual de
Londrina
No Brasil, as universidades têm implementado bibliotecas digitais, visando democratizar o acesso à
produção intelectual da comunidade acadêmico-científica.
A Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UEL utiliza o Sistema Nou-Rau desenvolvido pela
UNICAMP. Pretende inicialmente disponibilizar teses, dissertações, monografias e TCC's dos cursos em nível de
pós-graduação (Stricto e Lato Sensu). Num segundo momento, serão disponibilizados os relatórios finais de
projetos de ensino, pesquisa e extensão. Além disso, a Biblioteca Digital conta com o acervo de coleções
especiais como: Literatura de Cordel, Partituras de Músicas, entre outras. Atualmente, o banco de dados da
Biblioteca Digital da UEL conta com mais de 640 trabalhos disponíveis para download e em texto completo. Até o
momento, recebeu mais de 36.000 acessos para downloads de trabalhos de teses e dissertações. A Biblioteca
Digital de Teses e Dissertações da UEL exerce papel de fundamental importância, considerada um grande
diferencial para as avaliações de cursos junto à CAPES e MEC.
A Biblioteca Digital da UEL compõe a Rede Brasileira de Bibliotecas Digitais de Teses e Dissertações,
coordenada pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT). No âmbito internacional,
fará parte da Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD), coordenado pela Virginia Institute
of Technology and State University (Virginia Tech).
O comprometimento institucional é muito importante para a qualidade da Biblioteca Digital. A Sociedade
da Informação é uma realidade, e a universidade pública deve ter o compromisso de dar acesso ao
conhecimento produzido das diferentes atividades didático-pedagógicas, de pesquisa e de extensão
desenvolvidas em seu espaço institucional.

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

As universidades brasileiras, notadamente as públicas e, em especial, as estaduais do Paraná, vivem
um momento de profundas transformações no que se refere aos processos de avaliação e de regulação,
necessitando redefinir suas metas e compromissos, enquanto instituição de ensino, pesquisa, extensão e
prestação de serviços. Esse processo de mudança passa, necessariamente, pela reafirmação de sua autonomia
e na redefinição de um projeto de universidade que seja plenamente sintonizado com as necessidades de
desenvolvimento do país e, principalmente, do contexto em que está inserida.
Nesse processo de construção, de uma universidade atualizada com o seu tempo, a avaliação
institucional constitui-se em elemento indispensável e inseparável do novo projeto de universidade que se faz
necessário.

Na UEL, as ações de avaliação institucional têm acompanhado às normas e diretrizes do Ministério da
Educação – MEC e, mais recentemente, às deliberações do Conselho Estadual de Educação do Paraná – CEE /
PR, já que integra o Sistema Estadual de Ensino do Paraná.
Com a experiência acumulada ao longo dos últimos anos, foi possível perceber que o processo de
avaliação é muito mais que aferir a eficiência com que as atividades são desenvolvidas, pois são o
autoconhecimento e a eficácia das ações desenvolvidas, o que, de fato, mais contam para se construir uma
universidade de qualidade e compromissada com o desenvolvimento social.
Visando a continuidade e a sistematização desse processo na Instituição, foi constituída a Comissão
Permanente de Avaliação – CPA / UEL, que tem como competência a condução dos processos internos de
avaliação e a sistematização e a prestação de informações solicitadas por órgãos oficiais do Estado e da União.
Para o pleno desenvolvimento das atividades para a qual foi instituída, a CPA/UEL conta com o suporte
técnico e administrativo da Pró-Reitoria de Planejamento – PROPLAN, através da Diretoria de Avaliação e
Acompanhamento Institucional – DAAI, que tem como função a integração dos dados institucionais, visando o
desenvolvimento de indicadores de desempenho e de procedimentos norteadores da evolução institucionais,
como subsídio aos processos de planejamento e de avaliação, com ênfase no desenvolvimento institucional.
Conta ainda com o apoio de todas as unidades acadêmicas e administrativas da Instituição, em suas diferentes
áreas de atuação.
É neste contexto, e com o compromisso de uma universidade pública, ciente de sua responsabilidade
social, que o sistema de avaliação institucional da UEL vem sendo construído e desenvolvido.

