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EQUIPE DA PROGRAD



POLÍTICA DE GRADUAÇÃO

� Construção de PPs com atenção a um novo perfil
profissional – integração: formação humana, técnica,
ética, que permitam o exercício profissional
compromissado com demandas sociais e práticascompromissado com demandas sociais e práticas
cidadãs

� Estágios acadêmicos (atividades formativas)
� Intercâmbio estudantil
� Articulação teoria e prática, com redefinições que

permitam o acompanhamento da evolução técnica e
inovações

� Indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão como um
projeto pedagógico fundamental



IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICA DE 
INFORMAÇÃO

�Memória do Trabalho: produção de
relatórios

Estabelecimento de fluxo interno de�Estabelecimento de fluxo interno de
processos e documentos

�Atualização contínua do sistema de
informação (diversidade)

�Gestão para a Instituição e para a
sociedade



PROGRAD

� Ausência de normatização/operacionalização
e acompanhamento de todos os serviços

Flexibilização dos PPs� Flexibilização dos PPs

� Incorporação de novas perspectivas para a
graduação



TRANSFORMAÇÃO DO SITE DA 
PROGRAD

�Palavra da Pró-Reitora e Diretoras

�Menu - Informação; Novidades; Destaques

�Pautas da Câmara de Graduação; Atas
aprovadas

�Documentos (resoluções, instruções,
deliberações)

�Cronograma de reuniões

�Relatórios desenvolvidos



PROGRAMA DE RECEPÇÃO AOS 
ESTUDANTES INGRESSANTES

� Reuniões com estudantes, coordenadores, organizações estudantis

� Campanha de conscientização – fase da matrícula (marcador de
livros)

� Cartazes (distribuição pela cidade, bares, mercados)� Cartazes (distribuição pela cidade, bares, mercados)

� Apresentações de Talentos (RU)

� II Prova Pedestre

� Processo de premiação

� Divulgação de processos de sindicância

� Recepção dos estudantes indígenas

� Recepção de PEC-G



EVENTOS

� I Fórum de ações afirmativas na universidade: Reflexões e

perspectivas sobre política de cotas (2007)

I Prova Pedestre Universitária Cidade de Londrina (2007)� I Prova Pedestre Universitária Cidade de Londrina (2007)

� I Seminário de Educação Superior Indígena (2008)

� II Fórum de ações afirmativas (2008)

� I Feira de Estágios (2008)

� I Seminário de Educação Inclusiva (2008)



MAQUINAÇÕES: IDÉIAS PARA O ENSINO 
DAS CIÊNCIAS
CADERNO DA GRADUAÇÃO 

�Tri-semestral – 4 números

�Editor responsável; Conselho Consultivo;
ISBNN; avaliação CAPESISBNN; avaliação CAPES

�Dossiês temáticos; entrevistas sobre
Graduação



Programa de olho vivo no 
vestibular

�Parceria Rádio Universidade

�Gravação mensagem Coordenadores
Colegiados de CursosColegiados de Cursos

�Elaboração de roteiro

�Gravação orientação sobre política de
cotas

�Contato com as escolas - horários de
transmissão do programa



DIVULGAÇÃO CURSOS DE 
GRADUAÇÃO – DVD (2008)

�Parceria: Labted

�Divulgação nas escolas ensino médio
públicas e particularespúblicas e particulares

�Criação de jornal com divulgação dos
cursos de graduação



PREOCUPAÇÕES

� Serviços que necessitam de informatização

� Problemas estrutura colegiados de curso

� Permanência estudantes

� Recursos financeiros (cursos de graduação,
eventos)

� Trâmite de processos:

2006 - jun/dez: 7500; 2007 - jan a set: 10500



1 - LEGISLAÇÃO BÁSICA

Lei nº 9.394/96
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) lei que
regulamenta a Educação no Brasil em todos os níveis. www.mec.gov.brregulamenta a Educação no Brasil em todos os níveis. www.mec.gov.br
(legislação educacional)

Estatuto e Regimento Geral da UEL
Estabelece a estrutura e regulamenta as normas de funcionamento da
Instituição.
www.uel.br (proplan/organização e métodos) ou 
UEL/Legislação/Regimento Geral)



2 - ITENS RELEVANTES NO GERENCIAMENTO DOS CURSOS 
DE GRADUAÇÃO

ATIVIDADES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES

Estas atividades estão definidas nos Projetos Pedagógicos - PPs e têm
especificidades para cada curso. O cumprimento das mesmas é imprescindível
para a integralização curricular. A tramitação está regulamentada pelapara a integralização curricular. A tramitação está regulamentada pela
Instrução de Serviço PROGRAD nº 08/06. É importante conhecer os PPs dos
cursos (veja item PPs deste documento). www.uel.br/ (Prograd/Documentos
da Prograd/Instruções de Serviço)

DIRETRIZES CURRICULARES

São normas do MEC que regulamentam os cursos de graduação e devem ser
observadas pelas IES.

www.mec.gov.br (educação superior/legislação e normas/cursos de graduação-
DNCs)



CALENDÁRIO

CALENDÁRIO

Resoluções CEPE nº 157/2007 e nº 173/07

Estabelece o Calendário das Atividades de Ensino dos Cursos de
Graduação para o ano letivo de 2008.Graduação para o ano letivo de 2008.

www.uel.br (Prograd/ Estrutura Administrativa/ Divisão de Apoio Técnico)

Resolução CA n º 181/2007 – Aprova procedimentos a serem adotados
quando do não cumprimento do Calendário das Atividades de Ensino
dos Cursos de Graduação para fechamento do Rendimento Escolar por
meio eletrônico.



DISCIPLINA ELETIVA

Resolução CEPE nº 203/2007 – Dispõe sobre normas e procedimentos para o 
cumprimento de disciplina eletiva pelos estudantes dos cursos de graduação 
da UEL

DISCIPLINA ELETIVA/ ESPECIAL

da UEL

www.uel.br (Legislação/Localizar Resolução/palavra chave ou nº/ano)

DISCIPLINA ESPECIAL

Resolução CEPE nº 139/05

Estabelece normas e procedimentos para a oferta de disciplinas especiais para os
cursos de graduação na Universidade Estadual de Londrina.

www.uel.br (Prograd/Estrutura Administrativa/Divisão de Colegiados de Curso e 
Currículos)



ESTÁGIOS

ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO E NÃO OBRIGATÓRIO

Resolução CEPE nº 173/06

Aprova o Regulamento Geral de Estágio na UEL.

Esta Resolução regulamenta os Estágios Curriculares Obrigatório e nãoEsta Resolução regulamenta os Estágios Curriculares Obrigatório e não
Obrigatório.

Obs. a) A Resolução CEPE nº 176/06 estabeleceu alterações na
Resolução CEPE nº 130/06 que consta como anexo da primeira; b) O
Manual do Estagiário contendo procedimentos administrativos
relativos ao cumprimento das citadas resoluções consta do site acima
referido.

www.uel.br (Graduação/Central de Estágios e Intercâmbios)



ESTÁGIO NO EXTERIOR

Resolução CEPE nº 59/2007 - Regulamenta o Estágio dos Cursos de Graduação
da UEL a ser realizado no exterior.

ESTÁGIOS

CONVÊNIOS PARA ESTÁGIOS DA GRADUAÇÃO

Resolução CA n º 160/2006 – Aprova instrumentos padrão de convênio entre a
UEL e entidades concedentes de estágio

Resolução CA n º 183/2007 – Aprova instrumento padrão de convênio entre a UEL
e Agentes de Integração

Atualmente: 2000 convênios com empresas concedentes de estágio e 5 convênios
com agentes de integração

BOLSA-ESTÁGIO

A Divisão Central de Estágios e Intercâmbios administra as bolsas de estágio da
UEL. Solicitações devem ser feitas via ofício.



MOBILIDADE ACADÊMICA
Resolução CEPE nº 218/03
Regulamenta os procedimentos referentes aos registros acadêmicos dos estudantes

participantes do Programa de Intercâmbio Acadêmico.

MOBILIDADE ACADÊMICA

participantes do Programa de Intercâmbio Acadêmico.
www.uel.br (Graduação/Central de Estágios e Intercâmbios)
A UEL possui diversos programas de intercâmbio acadêmico, que proporcionam aos

nossos estudantes a oportunidade de se vincularem a outras IES por períodos que variam de 6
(seis) meses a 1 (um) ano, como por exemplo o Programa MARCA que hoje contempla os
cursos de Agronomia e Medicina. Alguns programas como o PEC-G, vinculados ao MEC,
possibilitam a vinda de estudantes para realizarem o curso completo na UEL.

PEC-G (Programa Estudante Convênio de Graduação)
Resolução CEPE nº 58/2007
Estabelece o número de vagas na UEL para atender ao PEC-G, do Ministério das

Relações Exteriores e do Ministério da Educação.



PET / ESTUDANTES INDÍGENAS

PET (PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL)
Matemática, Física e Geografia

ESTUDANTES INDÍGENASESTUDANTES INDÍGENAS
Lei Estadual nº 14.995/2006 - Reserva seis vagas para estudantes

das comunidades indígenas paranaenses

Resolução nº 039/2007 – Designa a composição da Comissão
Universidade para os Índios (CUIA)

Resolução nº 006/2007 – Normatiza o Vestibular Interinstitucional
dos Povos Indígenas do Paraná (VIII Vestibular dos Povos Indígenas no
Paraná: Londrina, 2008)



MONITORIA ACADÊMICA

MONITORIA ACADÊMICA
Resolução CEPE nº 130/98

Dá nova regulamentação ao Exercício da AtividadeDá nova regulamentação ao Exercício da Atividade
de Monitoria Acadêmica na Universidade Estadual de
Londrina (Em revisão)

www.uel.br(Prograd/Estrutura Administrativa/Divisão
de Políticas de Graduação)



PAUTA ELETRÔNICA

PAUTA ELETRÔNICA
É de responsabilidade dos docentes a alimentação e fechamento da pauta

eletrônica.

Resolução CA nº 181/2007Resolução CA nº 181/2007

Aprova procedimentos a serem adotados quando do não cumprimento do
Calendário de Atividades de Ensino de Graduação no tocante ao fechamento
do Rendimento Escolar por meio eletrônico.

Instrução de Serviço PROGRAD nº 005/2008

Estabelece procedimentos para a realização de bloqueio de acesso por meio
eletrônico ao Rendimento Escolar.

www.uel.br (Prograd/Documentos da Prograd/ Resoluções ou Instruções de
Serviço)



PLANOS E PROGRAMAS DE ATIVIDADE ACADÊMICA

Os Planos de Atividades Acadêmicas são propostos pelos Departamentos e
aprovados pelos Colegiados de Curso, devem conter: ementa objetivos,

PLANOS E PROGRAMAS 

aprovados pelos Colegiados de Curso, devem 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 pela
secretaria do Colegiado de Curso no período de oferta da Atividade
Acadêmica. O Programa de cada Atividade Acadêmica, parte do Plano,
contendo: ementa, conteúdo programático e bibliografia atualizada devem ser
armazenados em formato eletrônico pela secretaria do Colegiado de Curso e
confirmados pela PROGRAD, conforme Calendário. (Arts. 1º e 2º da
Resolução CEPE nº 146/07).



IRC

ÍNDICE DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO (IRC)
Resolução CA nº 155/07
Institui critérios para a determinação de Índice de Referência para

Contratação (IRC) de carga horária docente.Contratação (IRC) de carga horária docente.

Resolução CA nº 156/07
Estabelece diretrizes administrativas para a distribuição de atividades de 

ensino.  
www.uel.br (Legislação/Localizar Resolução/palavra chave ou nº/ano)



PROCEDIMENTOS ACADÊMICOS E ADMINISTRATIVOS  - GRADUAÇÃO
Resolução CEPE nº 146/07 (antiga Resolução CEPE nº 144/98)
Resolução que regulamenta procedimentos relativos a: Planos e Oferta de

Atividades Acadêmicas, Regime de Pendência e Dependência, Verificação da
Aprendizagem, Segunda Chamada, Vista Formal e Revisão de º Nota ou

RESOLUÇÃO N. 146/2007

Aprendizagem, Segunda Chamada, Vista Formal e Revisão de º Nota ou
Conceito, Registro e Publicação, Retificação de Registro de Freqüência e
Rendimento Escolar, Tratamento Excepcional e Especial, Problemas de Ordem
Acadêmica.

www.uel.br (Prograd/Documentos da Prograd/Resoluções)



PROGRAMA DE FORMAÇÃO
COMPLEMENTAR

PROGRAMA DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR
Resolução CEPE nº 77/03
Regulamenta o Programa de Formação Complementar no Ensino de

Graduação.Graduação.
www.uel.br (Prograd/Estrutura Administrativa/Divisão de Políticas de 

Graduação)

TUTORIA - Resolução CEPE e CA nº 120/2007

EMPRESA JUNIOR - Resolução CEPE nº 079/2007



PROJETOS DE PESQUISA EM ENSINO DE GRADUAÇÃO

Resolução CEPE nº 274/05

Estabelece normas e procedimentos específicos para Projetos de
Pesquisa em Ensino de Graduação, Pesquisa, Extensão e Integrados.

PROJETOS DE PESQUISA EM ENSINO 
DE GRADUAÇÃO

Pesquisa em Ensino de Graduação, Pesquisa, Extensão e Integrados.

www.uel.br (Prograd/Estrutura Administrativa/Divisão de Políticas de 
Graduação)

Instrução de Serviço Conjunta Prograd, PROEX, Proppg nº 02/2007: 
estabelece formulário único de inscrição e relatório final de estudante 
para as pró-reitorias acadêmicas



PROJETOS PEDAGÓGICOS

PROJETOS PEDAGÓGICOS - PPs
As Resoluções que regulamentam os Projetos Pedagógicos em

implantação a partir de 2005 estão disponibilizadas no site:
www.uel.br (Cursos de Graduação/ Projetos Pedagógicos dos Cursoswww.uel.br (Cursos de Graduação/ Projetos Pedagógicos dos Cursos
de Graduação) e é de suma importância que os estudantes tomem
conhecimento das mesmas, dada as especificidades que os PPs
apresentam.

Em razão da Resolução do CNE nº 3/2007 que estabelece
procedimentos a serem adotados quanto ao conceito de hora aula
pelas IES, a Prograd publicou a Instrução de Serviço nº 001/2008,
que suspende as propostas de alteração dos PPs para o ano letivo de
2008.



PRORROGAÇÃO DE PRAZO/ TCC

PRORROGAÇÃO DE PRAZO
Resolução CEPE  nº 172/2007Resolução CEPE  nº 172/2007
Regulamenta a concessão de dilatação de prazo para conclusão de
cursos de graduação na Universidade Estadual de Londrina.
www.uel.br (Prograd/Estrutura Administrativa/Divisão de Políticas de 
Graduação) 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC)
Resolução CEPE nº 56/99
Regulamento Geral dos Trabalhos de Conclusão de Cursos de
Graduação da Universidade Estadual de Londrina (Em revisão)
www.uel.br (Legislação/Localizar Resolução/palavra chave ou nº/ano)



TRANCAMENTO DE MATRÍCULA
Resolução CU nº 197/06
Altera o parágrafo 1º, do artigo 45, do Regimento Geral da UEL
Resolução CEPE nº 133/06

TRANCAMENTO/TRANSIÇÃO

Resolução CEPE nº 133/06
Regulamenta o Trancamento de matrícula para estudantes de graduação na

Universidade Estadual de Londrina.
www.uel.br/ (Legislação/Localizar Resolução/palavra chave ou nº/ano)

TRANSIÇÃO DE REGIME ACADÊMICO
Resolução CU nº  03/04  de 20/01/04
Regulamenta a transição do sistema acadêmico dos cursos de graduação face aos

novos Estatuto e Regimento Geral da Universidade Estadual de Londrina.
IMPORTANTE: Os estudantes ingressantes na UEL até 2004 estão amparados

por esta Resolução (exceto os adaptados aos currículos a partir de 2005).
www.uel.br (Legislação/Localizar Resolução/palavra chave ou nº/ano)



3 - SISTEMA UEL (atualização, consultas e 
relatórios)

DEPARTAMENTOS - atualização de dados;

proposta de horário (horário e sala);

docente(s) que ministra(m) atividade(s) acadêmica(s);

disciplina eletiva (oferta).

COLEGIADOS - atualização de dados;

Programa de Atividade Acadêmica;

Plano de Atividade Acadêmica (em construção).

CONSULTAS DISPONÍVEIS (Departamentos, Colegiados e Secretarias de
Centros)



CONSULTA ALUNO



CONSULTA DISCIPLINA



CONSULTA CURSO



CONSULTA PAUTA



RELATÓRIOS DISPONÍVEIS (Departamentos, Colegiados e Secretarias 
de Centros)

RELATÓRIO ALUNO



RELATÓRIO DISCIPLINA / OFERTA



RELATÓRIO MATRÍCULA



ESTUDANTES (PORTAL DO ESTUDANTE)

Serviços disponíveis para o estudante de graduação da UEL:

Boletim (consulta de dados parciais de rendimento e freqüência)

Créditos do RUCréditos do RU

Histórico Escolar (sem os dados pessoais)

Renovação de Matrícula

Plano de Atividade Acadêmica (em construção)

IMPORTANTE:

a) para renovar a matrícula pela Internet o estudante deverá estar com a
documentação em ordem. Caso esteja em débito deverá regularizar a
documentação junto à PROGRAD ou na secretaria do Centro de Estudos ao
qual seu curso está vinculado;



ESTUDANTES (PORTAL DO ESTUDANTE)

b) não poderão renovar a matrícula pela Internet: estudantes pertencentes ao
Programa de Estudante Convênio de Graduação (PEC-G); estudantes
indígenas e estudantes em processo de jubilação.

CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO

c) A Carteira de Identificação é feita por ocasião da 1ª matrícula, a partir de
2008 será exigido a entrega de uma foto 3x4 recente. No caso de 2ª via deve
ser formulado pedido, acompanhado da referida foto, junto à PROGRAD e
recolhido o preço público de R$15,00 no Banco Itaú ou nos caixas eletrônicos
do Banco Itaú (somente será providenciada a 2ª via após a confirmação do
pagamento).



4 - ATRIBUIÇÕES DOS DEPARTAMENTOS E DOS COLEGIADOS DOS  
CURSOS DE GRADUAÇÃO

Art. 122 do Regimento Geral da UEL (define Departamento)

“O Departamento, subunidade dos Centros de Estudos, constitui-se na menor estrutura de
organização administrativa, didático-científica e de lotação de pessoal”.

Art. 129 do Regimento Geral (atribuições do Conselho de Depto.)

I - Eleger dentre seus professores, integrantes da carreira docente, os respectivos Chefe e Vice-
Chefe, nos termos do artigo 124 deste Regimento;

II - aprovar seu plano geral de trabalho e submetê-lo ao Conselho de Centro;

III- aprovar proposta orçamentária no devido tempo, para encaminhamento ao Diretor e Conselho de
Centro;

IV- definir, no início de cada exercício financeiro, as prioridades para a aplicação dos recursos
orçamentários que lhe forem destinados;

V- aprovar a programação e execução das atividades acadêmicas nas áreas que lhe são afetas;

VI- elaborar, aprovar e atualizar os programas das atividades acadêmicas de sua responsabilidade,
oriundas dos correspondentes Colegiados de Cursos;

VII- elaborar seu Regimento, submetendo-o à apreciação e aprovação do Conselho de Centro e
homologação do Conselho Universitário;

VIII- aprovar os pedidos de licença do pessoal docente lotado no Departamento, de acordo com o
disposto no Regulamento do Pessoal da Universidade.



4 - ATRIBUIÇÕES DOS DEPARTAMENTOS E DOS COLEGIADOS DOS  
CURSOS DE GRADUAÇÃO

Resolução CU nº 168/07, de 01/10/07, alterou os Artigos 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 e 71 do
Regimento Geral da UEL , que tratam dos Colegiados dos Cursos de Graduação.

Artigo 64 (define Colegiado) “Os Colegiados dos Cursos de Graduação exercem a coordenação
pedagógica dos cursos e serão constituídos por representantes docentes da área principal depedagógica 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”.

Artigo 69 (define atribuições)

I - Propor o projeto pedagógico de cada curso, para apreciação da Câmara de Graduação e
aprovação do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, obedecida a legislação vigente;

II - propor modificações no projeto pedagógico, considerando as exigências da formação profissional
pretendida;

III- definir o regulamento dos estágios e trabalhos de conclusão de curso;

IV- propor normas ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão para transferências internas e
externas;



4 - ATRIBUIÇÕES DOS DEPARTAMENTOS E DOS COLEGIADOS DOS  
CURSOS DE GRADUAÇÃO

V - submeter, na época devida, ao conhecimento dos Departamentos a proposta da lista de oferta
de atividades acadêmicas, com sugestão de horário para as mesmas;

VI - deliberar sobre questões relativas à vida acadêmica, tais como: freqüência, adaptações de
estudantes, exames e avaliações, aproveitamento de estudos e equivalência de atividades
acadêmicas;acadêmicas;

VII - participar de processos de revalidação de diplomas, conforme as normas estabelecidas pelo
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão;

VIII - constituir Comissões Especiais para estudo de assuntos de interesse pedagógico;

IX - zelar pelo cumprimento das normas estabelecidas para os estágios e trabalhos de conclusão de
curso;

X - avaliar a execução didático-pedagógica dos projetos pedagógicos, tendo como foco principal a
qualidade de ensino;

XI - comunicar aos Departamentos que participam do ensino, na época devida, o plano de
atividades a ser desenvolvido em cada semestre ou ano letivo;

XII - promover a integração das atividades acadêmicas;

XIII - aprovar os planos de ensino das atividades acadêmicas;

XV - convocar docentes que ministram atividades no curso, quando necessário.



4.1 – ESTRUTURA DOS COLEGIADOS DOS CURSOS DE 
GRADUAÇÃO

Deliberação - Câmara de Graduação nº 62/07

Define os Departamentos responsáveis por atividades acadêmicas das
áreas Principal, Básica e Complementar e a composição dos Colegiados
dos Cursos de Graduação.dos Cursos de Graduação.

www.uel.br (Prograd/Documentos da Prograd/Deliberações)


