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Renovação de Reconhecimento dos 
Cursos de GraduaçãoCursos de Graduação



Adequações e/ou Reformulações dos 
Cursos de Graduação

� Diretrizes Curriculares dos Cursos De Graduação

� Resolução CEPE nº 0143/2008, que Estabelece diretrizes gerais para proposição, implantação e
alteração de Projetos Pedagógicos na Universidade Estadual de Londrina.

� Resolução CEPE nº 178/2008, que Dispõe sobre a carga horária mínima dos Cursos de
Graduação da UEL e dá outras providências.

� Resolução nº 2, de 18 de junho de 2007
Dispõe sobre carga horária mínima e procedimentos relativos à integralização e duração dos
cursos de graduação, bacharelados, na modalidade presencial.

� Resolução nº 3, de 02 de julho de 2007
Dispõe sobre procedimentos a serem adotados quanto ao conceito de hora aula, e dá outras
providências.

� Deliberação da Câmara de Graduação nº 08/2009, que Estabelece critérios para aplicação do
conceito de hora-aula na Universidade Estadual de Londrina.

� Deliberação da Câmara de Graduação nº 09/2009, que Dispõe sobre orientações para a
elaboração dos Projetos Pedagógicos de Cursos de Graduação da UEL.



Plano de Atividade Acadêmica
� Os Planos de Atividades Acadêmicas são propostos pelos

Departamentos e aprovados pelos Colegiados de Curso, deve
conter: ementa, objetivos, conteúdo programático, procedimentos
de ensino, cronograma, critérios e formas de verificação da
aprendizagem e bibliografia básica e complementar. Os referidos
Planos devem ser disponibilizados no Portal do Estudante pelaPlanos devem ser disponibilizados no Portal do Estudante pela
Secretaria do Colegiado de Curso no período de oferta da Atividade
Acadêmica

� O Programa de Disciplina de cada Atividade Acadêmica, parte do
Plano, deve conter: ementa, conteúdo programático e bibliografia
atualizada, devendo ser armazenados em formato eletrônico pela
Secretaria do Colegiado de Curso e confirmado pela PROGRAD,
conforme Calendário.



Programas de Disciplinas

� O estudante ou seu representante poderá solicitar os
programas das disciplinas concluídas na Universidade
Estadual de Londrina junto à PROGRAD, os quais têmEstadual de Londrina junto à PROGRAD, os quais têm
prazo de entrega em 8 dias úteis (regime normal) ou 4
dias (regime de urgência), a partir da data da solicitação,
após a confirmação do recolhimento do preço público
estipulado.



Aproveitamento de Estudos

� Art. 44. O estudante que tiver cursado disciplinas de nível
superior em curso reconhecido poderá solicitarsuperior em curso reconhecido poderá solicitar
aproveitamento delas à Pró-Reitoria de Graduação, no
prazo previsto no Calendário Escolar.



Catálogo dos Cursos de Graduação



Disciplinas Especiais e/ou Optativas

� Resolução CEPE nº 139/05 – estabelece normas e
procedimentos para a oferta de disciplinas especiais para
os cursos de graduação da UEL.os cursos de graduação da UEL.



Tratamento Especial (Justificativas 
de faltas)

� O tratamento especial será dispensado ao estudante
que participar de eventos culturais, artísticos,que participar de eventos culturais, artísticos,
científicos, militares ou desportivos.



Portador de Diploma de Curso 
Superior – PDCS

� Os Portadores de Diploma de Curso Superior poderão solicitar inscrição em
nova habilitação do mesmo curso, na Pró-Reitoria de Graduação, conforme
o Calendário das Atividades de Ensino dos Cursos de Graduação.

� Resolução CEPE Nº 163/05 - Estabelece a sistemática de continuidade de
estudos em outras habilitações dos cursos de graduação da Universidade
Estadual de Londrina|



Transferência Externa

� RESOLUÇÃO CEPE nº 127/2009 - Regulamenta o Processo
Seletivo de Transferência Externa para Cursos de
Graduação da Universidade Estadual de Londrina



Estudante Especial

� O candidato a Estudante Especial deverá formalizar
requerimento junto à Pró-Reitoria de Graduação - PROGRAD,
mediante consulta prévia ao Catálogo dos Cursos de
Graduação, disponível no endereço eletrônico da UEL,
mediante consulta prévia ao Catálogo dos Cursos de
Graduação, disponível no endereço eletrônico da UEL,
indicando, em ordem de prioridade, as disciplinas de seu
interesse, conforme Calendário de Graduação.

� Resolução CEPE Nº 11/04 - Estabelece normas para a admissão
de Estudante Especial em disciplinas dos cursos de graduação.



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

Colegiado


