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LEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃO



ATRIBUIÇÕES

• Atender, os diversos setores da Prograd; no que se 
refere à legislação

• Atender os coordenadores e chefes de departamento 
quando solicitado para esclarecimentos de dúvidas  e quando solicitado para esclarecimentos de dúvidas  e 
pareceres em processos  acadêmicos .

• Instruir processos  diversos 



Divisão de Apoio Administrativo

Ramal: 4325



• É responsável por todo controle administrativo da
Prograd: compras de equipamentos, requisição
de materiais junto ao almoxarifado central,
empenhos, suporte aos diversos setores, as

ATRIBUIÇÕES

empenhos, suporte aos diversos setores, as
Diretoria da Prograd e Tramitação de Processos e
documentos internos e externos.

• Tem uma equipe de 6 servidores 2 estagiários,
tem 3 setores sendo:

• setor de atendimento ao público setor de
informática, e setor de protocolo



DIVISÃO DE APOIO TÉCNICO

RAMAL: 4423



• Gerenciamento do Sistema acadêmico de Graduação

• Responsável pelo elaboração da Proposta do Calendário das
Atividades de Ensino dos Curso de Graduação.

ATRIBUIÇÕES

Atividades de Ensino dos Curso de Graduação.

• Implantação e atualização dos PPCs no Sistema

• Inscrições dos estudantes para realização do ENADE – Exame
Nacional de Desempenho em parceria com os Coordenadores
de Colegiados de Cursos.

• Faz o cálculo do IRC (Índice de Referência para contratação) e
cadastra em tabela para o PRORH



• Responsável pela oferta/horário e 

distribuição de sala de aula

ATRIBUIÇÕES



DIVISÃO DE ARQUIVO GERAL 
RAMAL: 4343



• Responsável pela guarda e preservação de
toda documentação Acadêmica, processos,
pautas

• Gerencia o acesso ao acervo para subsidiar os

ATRIBUIÇÕES

• Gerencia o acesso ao acervo para subsidiar os
trabalhos das divisões e setores Pró-Reitoria

• Administra o arquivo ativo com 14.000 pastas
acadêmicas e 36.000 jaquetas de arquivo semi-
ativo

• Guarda e preservação da documentação das
antigas Faculdades de Londrina



DIVISÃO ESPECIAL DE 
REGISTRO DE DIPLOMASREGISTRO DE DIPLOMAS

Ramal 4383



• Responsável pelo Registro de diplomas  das Instituições de 

Ensino Superior da Região (atualmente são  17 instituições 

Registro das habilitações apostiladas a partir dedo ano de 2007

Registro de diplomas de estrangeiros

equipe: 02 servidoresequipe: 02 servidores

Responsável: Maria Aparecida Lucas Vieira



Divisão de Diplomas

RAMAL: 4443



• Responsável pela organização e realização das

formaturas conjuntas, antecipadas e remanescentes.

• Expedição de certificados de graduação e dos

homenageados, honra ao mérito, Programa de

ATRIBUIÇÕES

homenageados, honra ao mérito, Programa de

Formação Pedagógica

• Emissão e registro dos diplomas de graduação

• Registra os diplomas de Graduação e registro das

habilitações.

• Recebe as inscrições dos candidatos a revalidação

de Diploma Estrangeiros.



DIVISÃO DE MATRÍCULA E 
DOCUMENTAÇÃODOCUMENTAÇÃO

RAMAL: 4413



Responsável pelo gerenciamento de todas as matrículas dos cursos de 
graduação:

• Ingressantes do  vestibular, Portador de diploma de Curso Superior
• Transferência externa e interna de turno em ambas as modalidades, 

Estudante Especial, Programa de Formação Complementar  (PARFOR), EAD
• Renovação de matrículas  dos estudantes veteranos
• Rematrícula dos estudantes desistentes
• Efetivação das matrículas em disciplinas especiais, optativas, especiais 

ATRIBUIÇÕES

• Efetivação das matrículas em disciplinas especiais, optativas, especiais 
programadas e eletivas.

• Recebe e processa os requerimentos de permuta de turno, após passar 
pela aprovação  do colegiado de curso.

• Recebe e processa os requerimentos de trancamento de matrícula 
conforme calendário das atividades acadêmicas de ensino de graduação

• Recebe e processa os requerimentos de cancelamentos de matrícula a 
pedido, matrícula simultâneas, e as baseadas no art. 43

• Envio da listagem dos ingressantes para emissão das identidades estudantil 
(carteirinha) – junto ao  órgão responsável (Banco)



DIVISÃO DE REGISTRO

RAMAL: 4433RAMAL: 4433RAMAL: 4433RAMAL: 4433



Resolução CEPE 146/2007

• Responsável pela emissão de todos os documentos oficiais solicitados 

pelos estudantes e graduados

• Aplicação de amparo de leis, tratamento especial

• Elaboração da lista de formandos

• Elaboração da lista dos  jubilandos

ATRIBUIÇÕES

• Elaboração da lista dos  jubilandos

• Controle da pauta eletrônica e bloqueio

• informação e encaminhamentos em  processos para a Câmara de 

Graduação e outros setores 

• Atendimento via telefone a discentes e docentes dos  centros de estudos 

para esclarecer assuntos acadêmicos, responder a processos, etc.  



DIVISÃO CENTRAL DE
ESTÁGIOS E INTERCÂMBIOSESTÁGIOS E INTERCÂMBIOS



Estágios

Estágios no Exterior

Mobilidade e
Intercâmbio Estudantil

Programa Estudantes Convênio de 
Graduação  - PEC-G



DÚVIDAS OU INFORMAÇÕES

Divisão Central de Estágios e Intercâmbios

Telefone: (43) 3371-4900

E-mail: estagios@uel.br

Site: www.uel.br/prograd/estagios



DIVISÃO DE COLEGIADOS 
DE CURSO E CURRÍCULOSDE CURSO E CURRÍCULOS

RAMAL: 4403



• Prepara o Processo para Renovação de Reconhecimento dos Cursos de 
Graduação

• Recebe dos  colegiados as propostas de Adequações e/ou 
Reformulações dos Cursos de Graduação e encaminha para a Câmara de 
graduação e os conselhos superiores

• Plano de Atividade Acadêmica,Programas de 
Disciplinas,Aproveitamento de Estudos

ATRIBUIÇÕES

Disciplinas,Aproveitamento de Estudos

• Elabora o Catálogo dos Cursos de Graduação

• Disciplinas Especiais e/ou Optativas

• Requerimentos para Tratamento Especial (Justificativas de faltas) –
eventos culturais

• Faz a seleção dos Portador de Diploma de Curso Superior – PDCS

• Transferência Externa,Estudante Especial

• Eleições para substituição de membro e/ou Coordenador do Colegiado



DIVISÃO DE POLÍTICAS 
DE GRADUAÇÃODE GRADUAÇÃO

Telefones: 4363 ou 4303
e-mail: prograddpg@uel.br



• Recebe e faz o cadastro de Projetos de Pesquisa em 
Ensino;

• Programas de Formação Complementar;
• Acompanhamento  das Bolsas para Projetos e 

Programas (UEL e Inclusão Social);

ATRIBUIÇÕES

Programas (UEL e Inclusão Social);
• Atividade Acadêmica Complementar (Projetos e 

Programas);
• Monitoria Acadêmica;
• Atividade Acadêmica Complementar (Cursos de 

Extensão e Eventos);
• Outras atividades da Divisão.



• Programa de Recepção aos Ingressantes;

• Presta Apoio técnico-administrativo para a Comissão 
Universidade para os Índios – CUIA;

• Gerenciamento da utilização dos recursos do FAEPE para 
os projetos/programas da Prograd;

• Acompanha a Homologação das matrículas de 
estudantes classificados no vestibular pelo sistema de 

ATRIBUIÇÕES

estudantes classificados no vestibular pelo sistema de 
cotas (pretos ou pardos);

• Acompanhamento acadêmico dos estudantes 
ingressantes na UEL pelo sistema de cotas (escola 
pública e pretos ou pardos);

• Recebe e informa os pedidos de prorrogação de prazo 
para integralização do curso.

• Emite os certificados de Monitorias acadêmicas, e de 
Projetos de Ensino



Resolução CU/CA Nº 138/2009



Uel Acessível
Contatos com os diferentes organismos da Instituição para a promoção de acessibilidade 
nos eventos e serviços prestados.
Praticando Inclusão
Promoção de cursos, eventos e atividades culturais ou informativas que visam mobilizar a 
comunidade universitária para a inclusão das pessoas com deficiência.
Libras
Capacitação da equipe e demais servidores da instituição para a conversação em Língua de 
Sinais Brasileira e estudos sobre o acesso e permanência do estudante surdo no ensino 
superior,via PRORH
Voluntariado
Atividades exercidas no NAC por estudantes da UEL ou profissionais da comunidade Atividades exercidas no NAC por estudantes da UEL ou profissionais da comunidade 
universitária, via PROEX.
Seminário Sobre Inclusão no Ensino Superior
Evento bianual para discussão de um tema específico. Em 2008, foi discutida a Trajetória 
do Estudante Surdo e disponibilizado materiais para consulta em site próprio. 
Informativo NAC
Boletim impresso e eletrônico com informações úteis à comunidade universitária em 
relação ao atendimento educacional de estudantes com deficiência.
Vaga Especial
Disponibilização de adesivo para uso da vaga reservada no estacionamento, via PROPLAN, 
para estudantes com deficiência ou mobilidade reduzida em razão de tratamento de saúde.
Espaço Docente
Reuniões para discussão e orientação voltadas aos docentes da Instituição quanto ao 
processo de ensino-aprendizagem-avaliação dos estudantes com necessidades 
educacionais especiais. As reuniões podem ser solicitadas diretamente no NAC.



Programa

Profissão Certa
�Coordenação/Psicóloga responsável:
Sandra Seraphim Santos / Pró-Reitoria de Graduação 
(Prograd).
� Estagiários:
Bárbara de Oliveira VolpeBárbara de Oliveira Volpe
Marcus Vinicius Bertola Caetano

Telefone: 3371-4703
Email:  orientação@uel.br

reorientação@uel.br



Atendimento

• O Programa Profissão Certa atende aos alunos da rede pública de
ensino de Londrina e toda a região oferecendo orientação profissional
em grupo e aplicação de testes, além da reorientação profissional para
os alunos da UEL.

• Desde o início do programa em 2009 até meados de setembro de
2011, foram atendidos pelo Programa Profissão Certa em torno de2011, foram atendidos pelo Programa Profissão Certa em torno de
5.031 alunos.

• Somente em 2011 foram 1968 alunos atendidos.

• O Profissão Certa foca na tentativa de evitar frustrações e decepções
futuras além de minimizar a evasão universitária.



A escolha profissional

• Segundo o autor Carvalho, M. J. a orientação profissional é o processo
de fazer o indivíduo descobrir e usar suas habilidades naturais e
conhecer as fontes de treinamento disponíveis, a fim de que consiga
alcançar resultados que tragam o máximo proveito para si e para a
sociedade.

• Deve-se atentar ao fato de que esta é uma escolha muito importante,
pois irá determinar o que você fará nos próximos anos de sua vida e
mais, irá dizer qual será a sua contribuição para a sociedade.



A escolha profissional

• A possibilidade de escolher uma profissão é uma opção relativamente
recente. Durante muitos séculos a ocupação de um indivíduo era
determinada pela camada social ou pela família a qual ele pertencia.

• Sabemos o quanto é difícil para o aluno optar por uma profissão, pois
esta escolha gera conflitos devido a própria idade e suas dificuldades
características desta fase, como também devido as implicações que acaracterísticas desta fase, como também devido as implicações que a
decisão pode acarretar no futuro.

• É no momento de escolha que o aluno se encontra diante de uma
variedade enorme de profissões, tendo a necessidade de:

-Se autoconhecer;

-Definir uma escolha com base na sua realidade pessoal e sociocultural;

-Entrar em contato com a realidade profissional.



Auto conhecimento

-Conhecer a si mesmo, as suas habilidades e também as limitações é
essencial para escolher uma profissão.

1. Quem sou eu? (Quem fui? Quem sou? Quem pretendo ser?)

2. Qual o meu projeto de vida?

3. Como me vejo no futuro desempenhando meu trabalho?3. Como me vejo no futuro desempenhando meu trabalho?

4. Expectativas pessoais X Expectativas da família.

5. Quais são meus principais gostos, interesses e valores?

É através deste processo que o adolescente pode formular as suas
escolhas de forma realista e compatível com as suas características
pessoais, interesses e habilidades.



Entrando em contato com a profissão!

Não se pode escolher uma profissão sem antes conhecer as
possibilidades de trabalho existentes.

É importante saber quais profissões existem e quais estão mais
acessíveis à realidade do estudante e que poderiam corresponder
às suas expectativas de estudo e de trabalho futuro.

1. Objetivos da profissão;

2. Atividades especificas: permanentes e ocasionais;

3. Curso de formação: faculdades ou universidades;

4. Áreas de especialização;

5. Mercado de trabalho: quem emprega, oferta x demanda de
emprego e faixas salariais.



Evasão Acadêmica 
• O ingresso no ensino superior é, para muitos jovens, um grande

sonho a ser realizado. As suas expectativas, os seus projetos
futuros, são todos depositados no curso que se inicia. Desta forma,
a entrada na universidade passa a ser encarada como um período
determinante na vida dos jovens, e que irá condicionar a sua vida
futura.

• A vida universitária impõe ao estudante desafios, no intuito de
auxiliá-lo no desenvolvimento de novos conhecimentos,auxiliá-lo no desenvolvimento de novos conhecimentos,
habilidades, competências e valores essenciais à sua formação
profissional e humana. Demandam adaptação no nível pessoal,
social e acadêmico a nova realidade a que o estudante foi inserido.

• A universidade tem como função a formação integral do ser.
• Visando minimizar a evasão acadêmica, o Profissão Certa vem

realizando uma pesquisa para levantar as possíveis causas que
levam o universitário a desistir do seu curso.



A Reorientação

• Os resultados mostram que 70% dos estudantes que passaram pela
reorientação optaram por continuar o curso, apesar de 30% relatar que
provavelmente prestará outro vestibular, mas só desistirão do curso se
passar. Apenas 10% dos estudantes atendidos decidiram desistir do curso
para prestar outro vestibular. Os outros 20% são estudantes que não
concluíram o processo de reorientação profissional ou foram
encaminhados para psicoterapia, uma vez que suas dificuldades não
estavam relacionadas à orientação profissional. Observa-se que o trabalhoestavam relacionadas à orientação profissional. Observa-se que o trabalho
de reorientação profissional junto aos universitários vem cumprido seus
objetivos tanto com os estudantes que ficam mais satisfeitos e
apresentam melhor desempenho nos cursos escolhidos quanto com a
instituição, que poderá ter seus índices de evasão relacionados a
insatisfação minimizados

* Dados de 2009, extraído do trabalho apresentado no XVIII Encontro da Associação de Psicoterapia e 
Medicina Comportamental de Campinas, pela psicóloga Ingrid Caroline de Oliveira Ausec.



Contato

• Pessoalmente na PROGRAD

• Telefone:  33714703

• Email:  orientacao@uel.br

reorientacao@uel.br


