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CURSOS GRADUAÇÃO
Licenciatura e Bacharelados ..............................................................................................45
Colegiados ........................................................................................................................43
Número de Estudantes * .............................................................................................16.841
Número de concluintes em 2011 ...................................................................................2.631
Parfor/UAB - Programa Nacional de Formação de Professores
Cursos ..............................................................................................12 presenciais / 1 EAD
Número de Docentes envolvidos ......................................................................................110
Número de Estudantes * ..............................................................................................3.104
* Já inclusos no número de estudantes de graduação
Projetos de Ensino
Programas Ativos .............................................................................................................53
Projetos em andamento ..................................................................................................70
Docentes Atuantes ........................................................................................................549
Estudantes Envolvidos .................................................................................................2.304
NAC - Núcleo de Acessibilidade
É composto por equipe multidisciplinar que trabalha na remoção de barreiras físicas, arquitetônicas,
metodológicas e atitudinais na UEL por meio de atendimento educacional especializado de estudantes com
deficiência (física, visual e auditiva), transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades, sugerindo
procedimentos educacionais diferenciados para o ensino aprendizagem e avaliação.
PIBID - Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência
É um programa da CAPES/MEC, criado com o objetivo de incentivar a formação de docentes do ensino
básico, por meio da concessão de bolsas para: estudantes da licenciatura [bolsistas de iniciação],
professores das redes públicas (supervisores) e professores da universidade (coordenadores de área e
coordenador institucional).
FOPE - Fórum Permanente dos Cursos de Licenciatura
Foi criado na UEL em 23 fevereiro de 1995 a partir da necessidade de diagnóstico, reflexão e discussão das
questões pedagógicas, políticas e filosóficas implicadas nos cursos de Licenciatura e, sobretudo, da
necessidade de contínua articulação de atividades e projetos institucionais que visem o aprimoramento da
formação de professores.
PEC-G - Programa de Estudantes-Convênio de Graduação
Constitui um dos instrumentos de cooperação educacional, que o governo brasileiro oferece a outros países
em vias de desenvolvimento, especialmente da África e da América Latina.
PET - Programa de Educação Tutorial
Destinado a grupos de alunos que demonstrem potencial, interesse e habilidades destacadas em cursos de
graduação das IES. O apoio é concedido ao curso por um período indeterminado, e ao bolsista até a
conclusão da sua graduação, desde que obedecidas as normas do Programa.
Programa Profissão Certa
Orientação Profissional- auxilia o aluno a encontrar uma identidade profissional, ao mesmo tempo em que
proporciona a elaboração de um projeto de vida. O programa tem como objetivo nortear os alunos no
processo de escolha profissional, possibilitando que se sintam mais seguros ao fazer a escolha neste
momento de difícil decisão, bem como proporcionar ao aluno o acesso às diversas fontes de informações
disponíveis a respeito das profissões, da realidade do mercado de trabalho, estando a par da importância
do autoconhecimento no ajuste de suas escolhas.
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CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO
Especialização
Cursos .............................................................................................................................87
Estudantes ..................................................................................................................2.338
Especialização Residências
Cursos .............................................................................................................................65
Estudantes .....................................................................................................................333
Mestrado
Cursos .............................................................................................................................42
Estudantes ..................................................................................................................1.594
Doutorado
Cursos .............................................................................................................................19
Estudantes .....................................................................................................................635
Total de cursos Lato e Stricto Sensu .......................................................................213
Total de estudantes de pós-graduação ................................................................4.900
Projetos de Pesquisa
Em andamento .............................................................................................................1.163
Docentes atuantes .......................................................................................................1.005
Estudantes envolvidos . .................................................................................................6.350
Programa de Apoio à Disseminação Científica
Objetiva apoiar financeiramente a publicação científica, resultante de conhecimentos gerados na UEL, em
meios de disseminação de prestígio e reconhecimento científico, visando projetar o docente e a Instituição
no cenário nacional e internacional, disponibilizando recursos especificamente para a publicação.
Programas de Bolsas de Graduação - PROART
Incentivar a iniciação de estudantes de graduação da UEL em atividades de iniciação à pesquisa em
criação, performance e produção em arte/design.
Estimular professores a engajarem estudantes de graduação da UEL no processo de disseminação dos
trabalhos desenvolvidos em criação, performance e produção em arte/design.
Ciência Sem Fronteiras / CNPq
Programa que busca promover a consolidação, expansão e internacionalização da ciência e tecnologia, da
inovação e da competitividade brasileira por meio do intercâmbio e da mobilidade internacional. A iniciativa
é fruto de esforço conjunto dos Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e do Ministério da
Educação (MEC), por meio de suas respectivas instituições de fomento – CNPq e Capes – e Secretarias de
Ensino Superior e de Ensino Tecnológico do MEC.

Campus Universitário
ÁREA FÍSICA
Terreno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235,57 Hectares
Área Construída . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212.139,32 m2
Área em Construção . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.313,83 m2

Extensão
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Projetos em execução
Quantidade .......................................................................................................................162
Docentes atuantes .............................................................................................................573
Técnicos ...........................................................................................................................122
Estudantes .....................................................................................................................1.153
Programas em execução
Quantidade ...........................................................................................................................8
Docentes atuantes .................................................................................................................7
Técnicos .............................................................................................................................38
Estudantes ..........................................................................................................................61
Serviços em execução
Quantidade .........................................................................................................................19
Docentes atuantes ...............................................................................................................56
Técnicos .............................................................................................................................49
Estudantes ..........................................................................................................................10
PDE -Programa de Desenvolvimento Educacional
Cursos ................................................................................................................................17
Docentes envolvidos ..........................................................................................................131
Estudantes/Professores ......................................................................................................620
Projeto Rondon
Ação de integração social coordenada pelo Ministério da Defesa e pelo MEC através da Secretaria de Ensino
Superior. O FORPROEX - Fórum dos Pró-Reitores das Instituições de Ensino Superior também assumiu o
Projeto Rondon como uma ação extensionista vinculada a projetos e programas de extensão.
PROEXT - Programa de Extensão Universitária
PROEXT/MEC/SESu, é um instrumento que abrange programas e projetos de extensão universitária, com
ênfase na inclusão social nas suas mais diversas dimensões, visando aprofundar ações políticas que venham a
fortalecer a institucionalização da extensão no âmbito das Instituições Federais e Estaduais de Ensino
Superior.
Programa Universidade Sem Fronteiras
Elaborado e desenvolvido pela Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná, é
hoje, em investimento financeiro e capital humano a maior ação de extensão universitária em curso no Brasil.
Desde outubro de 2007, equipes multidisciplinares compostas por educadores, profissionais recém-formados
e estudantes das universidades e faculdades públicas do Estado do Paraná, trabalham em centenas de
projetos em mais de 200 municípios. Entendendo que as políticas públicas quando realizadas de forma
integrada aumentam seu impacto e alcance, as propostas e ações dos projetos em andamento foram divididas
em subprogramas com pontos de conexão entre si. São eles: Incubadora dos Direitos Sociais, Apoio às
Licenciaturas, Apoio à Agricultura Familiar, Apoio à Pecuária Leiteria, Apoio à Produção Agroecológica Familiar,
Diálogos Culturais, Ações de Apoio à Saúde e Extensão Tecnológica Empresarial. Assim, o trabalho e a renda, a
educação e as efetividades dos direitos sociais são trabalhadas de forma integrada, provocando mudanças
tanto no interior das Instituições participantes quanto nas respectivas localidades de trabalho dos projetos.
Programa de Capacitação Permanente na Área da Infância e Adolescência
Capacitar os conselheiros tutelares para a utilização do Sistema de Registro e Tratamento de Informações SIPIA, com vistas à construção de um banco de dados sobre a infância e adolescência no Estado do Paraná,
alimentado sistematicamente de modo a constituir-se num instrumento efetivo a ser considerado no
planejamento das políticas públicas
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Ensino

UEL

HU - Hospital Universitário / HC - Hospital das Clínicas
Nº de atendimentos realizados em 2011 - Fonte: Proplan
Atendimento Ambulatorial ...............142.184
HU......................................................49.883
HC ......................................................92.301
Atendimento Pronto Socorro ......................35.956
Nº de Internações.....................................11.455
Número de Partos..........................................939
Número de Cirurgias Realizadas ...................8.692
Cintilografia ......................................................0
Densitometria Óssea......................................457
Diálise Peritoneal.............................................60
Ecocardiograma ..........................................2.847
Eletrocardiografia......................................10.187
Eletroencefalografia ....................................1.073
Eletromiografia .................................................0
Ergometria ....................................................186
Estudo Transesofágico .......................................0
Hemodiálise................................................3.757
Holter ...........................................................397
Lab. Análises Clínicas............................1.004.082
Lab. Anatomia Patológica ............................8.215
Lab. Histocompatibilidade............................5.586
Hemodinâmica e Litotripsia..........................5.119
Mamografia...................................................243
Manometria...................................................114

Atendimento Lactário ..............................100.097
Nutrição Enteral ......................................127.077
Nutrição Parenteral .....................................2.982
Quimioterapia.............................................3.665
Radiologia ................................................41.209
Sala de Endoscopia .....................................2.348
Tipagem Sanguínea ..................................23.086
Tomografia Computadorizada.......................7.245
Transf. Sangue/Derivados ..........................18.527
Ultrassonografia..........................................8.050
Vacinas ......................................................7.886
Nº de leitos / HU ...........................................316
Refeições servidas ................................1.066.092
Procedência (pacientes atendidos).......187.623
- LONDRINA .......................................144.222
- Ambulatório - HC......................67.017
- Ambulatório - HU .....................38.198
- Pronto Socorro - HU .................31.249
- Internados - HU .........................7.758
- OUTROS MUNICÍPIOS.........................43.401
- Ambulatório - HC......................23.715
- Ambulatório - HU .....................11.282
- Pronto Socorro - HU ...................4.707
- Internados - HU .........................3.697

HV - Hospital Veterinário
Consultas = ....................................................................................................................................5.337
Exames e outros procedimentos = .................................................................................................40.811
Cirurgias = .....................................................................................................................................1.073

Concurso Vestibular 2012
Provas realizadas em setembro e dezembro/2011

Número de cursos de graduação ofertados (turnos e habilitações) ................................68
Vagas ...........................................................................................................3.100
Candidatos
Masculino ....................................................................................................10.547
Feminino .....................................................................................................14.570
Total de inscritos .........................................................................................25.117
Paraná ....................................................................................................15.909
São Paulo ..................................................................................................7.796
Outros Estados ..........................................................................................1.412
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QUATRO DÉCADAS DE
EXCELÊNCIA E TRADIÇÃO
A Universidade Estadual de Londrina
faz parte da história e do
desenvolvimento do Norte do Paraná.
Criada em 1970 e reconhecida em
1971, hoje a UEL está entre as cinco
melhores instituições estaduais do país, e
figura entre as 70 melhores da América
Latina. São 68 cursos de graduação,
incluindo turnos e habilitações, com cerca
de 16 mil estudantes.
Na pós-graduação são outros 213 cursos, com
4.900 estudantes. E no quadro de servidores estão
1.680 professores e 3.547 funcionários técnico-administrativos,
incluindo os do HU - Hospital Universitário.
Apoiada na missão de promover o ensino, a pesquisa e a
extensão, a UEL gera, dissemina e socializa o conhecimento
em padrões elevados de qualidade e equidade; forma
profissionais nas diferentes áreas do conhecimento; valoriza o
ser humano, a vida, a cultura e o saber; promove o
desenvolvimento científico, tecnológico, econômico, social,
artístico e cultural da sociedade e comunidades da região onde
está inserida, conservando e difundindo os valores éticos e de
liberdade, igualdade e democracia.
Profª. Drª Nádina Aparecida Moreno
Reitora

Profª. Drª Berenice Quinzani Jordão
Vice-Reitora

Órgãos de Apoio
Dados de 2011 AINTEC - Agência de Inovação Tecnológica
Escritório de Propriedade Intelectual/Transferência de
Tecnologia
Nº de Pesquisadores Atendidos .....................242
Produção de PI (Patentes, Registros de Software,
Direitos Autorais, Marcas Elaboradas) ..............35
Patentes em Fase de Elaboração e Análise .......12
LABTED/NEAD/UAB - Laboratório de
Tecnologia Educacional
Atendimentos realizados .............................8.464
Produção de materiais ................................1.727
Parcerias para Cursos a Distância: 8 (UnB, UFMS,
UFES, UFPR, SEED, UFPR, UAB e MIMETIC)
Alunos a Distância .....................................3.000
BC- Biblioteca Central
Em 1981, em decorrência de uma nova estrutura
organizacional, foram unificadas as bibliotecas setoriais
localizadas no campus. Dessa forma, reuniu-se os
acervos das 4 bibliotecas setoriais (CCB, CCH, CCE e
CESA), permanecendo apenas as duas bibliotecas
setoriais como extensão da Biblioteca Central fora do
campus universitário: do Centro de Ciências da Saúde e
de Odontologia. Em outubro de 1989 foi criada mais
uma biblioteca setorial, localizada fora do campus, a do
Escritório de Aplicação de Assuntos Jurídicos.
Acervo
Títulos ...................................................147.224
Periódicos .................................................6.440
Outros ......................................................3.678
Usuários ..................................................14.908
Circulação (consultas, empréstimos) .......644. 454
EDUEL - Editora
Número de obras publicadas em 2011 .............32
Nº de obras publicadas entre 2000 e 2011 ......449
SAUEL - Sistema de Arquivos da UEL
Circulação de correspondências ............... 391.069
Microfilmagem .......................................291.081
COU - Clínica Odontológica Universitária
Número de Atendimentos .......................103.202
Procedimentos realizados ........................220.827
Bebê Clínica - Clínica de Especialidades
Odontológicas Infantil
Atendimento ..............................................6.792
Procedimentos .........................................64.991
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Clínica Psicológica
Número de pacientes ....................................199
Quantidade de Sessões ..............................3.315
CAPL - Colégio de Aplicação
Alunos matriculados ..................................1.266
COM - Coordenadoria de Comunicação Social
Edições jornais / Agência UEL / Gráfica
Televisão Cultural e Educativa da UEL
Matérias Produzidas ........................................56
Jornalísticas ...................................................42
Reportagens factuais e features para RTVEPR ..19
Acadêmicas ....................................................14
Rádio FM UEL
Programas .....................................................25
Acervo Musical .........................................12.516
CC - Casa de Cultura
FILO - Atividades/eventos .............................192
DIVISÃO MÚSICA .........................................293
CINEMA E VÍDEO - Eventos ...........................617
Artes plásticas atividades ..............................115
Museu de Ciência e Tecnologia de Londrina
Atendimentos realizados ...........................21.635
Museu Padre Carlos Weiss
Visitantes ................................................22.558
Atividades Culturais ......................................200
Recebimento de Doação de Acervo ................423
SEBEC Serviço de Bem-Estar à Comunidade
Atendimentos Serviço Social .......................5.457
Atendimentos Medicina do trabalho .............2.052
Atendimentos Psicologia .............................1.060
Atendimento Nutrição ................................1.092
RU - Restaurante Universitário
Nº de refeições servidas .........................618.667
EAAJ - Escritório de Aplicação de Assuntos
Jurídicos
Casos novos atendidos ...............................2.432
Casos encerrados .......................................3.010
Casos Ajuizados ......................................... 1.037
Audiências .................................................1.226
Atendimento de retorno de clientes .............6.892
Consultas ..................................................1.201

