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Apresentação
Seja bem-vindo à Universidade Federal da
Integração Latino-Americana – UNILA.
Este manual foi produzido com o objetivo
de apresentar a você as informações
necessárias ao início de suas atividades
acadêmicas. Para tanto, ele está
organizado em seções, nas quais você
encontrará informações essenciais para
que compreenda o funcionamento e
faça parte do cotidiano da Universidade.
Esperamos contribuir para que se sinta
acolhido e integrado ao nosso ambiente
acadêmico.
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Mensagem do Reitor
Prezado estudante,
Bem-vindo à Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Você
é o nosso principal protagonista, é parte desta iniciativa de integração
latino-americana, que tem como base o conhecimento para a
consolidação de sociedades mais justas. Unindo os esforços de
todos, faremos cumprir a missão institucional da nossa Universidade.
Iniciamos o ano letivo de 2016 com muitos desafios e,
juntos, transformaremos as oportunidades em conquistas. Sem dúvida,
a maior delas é a de conviver neste espírito de multiculturalidade que
nos permite compartilhar experiências e aprendizados com estudantes
de diferentes nacionalidades. Este é o momento de ouvir novos
sotaques, de perceber novos estilos de vida, de entender a cultura do
outro e valorizá-la, acima de tudo.
Aproveite o contato com professores de diversas formações para adquirir
novos aprendizados, a oportunidade de enveredar-se pelo fascinante
universo da pesquisa científica, e as diversas possibilidades de contato com
as comunidades fronteiriças, por meio da extensão universitária.
Esteja comprometido com as questões da América Latina e desfrute
o melhor que a UNILA tem a lhe oferecer. Ótimos estudos e grandes
conquistas!
Manual do estudante - UNILA - 2016

7

Sobre a UNILA
A Universidade Federal da Integração
Latino-Americana, com sede na cidade
de Foz de Iguaçu (PR), é uma Instituição
Federal de Ensino Superior, pública,
brasileira, vinculada ao Ministério da
Educação e mantida pelo governo
federal.

Criada pela Lei nº 12.189, de 12 de
janeiro de 2010, a UNILA tem a missão
de contribuir para a integração solidária
e a construção de sociedades mais
justas na América Latina e no Caribe,
por meio da produção compartilhada
de conhecimentos, da indissociabilidade
entre ensino, pesquisa e extensão e da
formação de profissionais capacitados e
comprometidos com a busca de soluções
acadêmicas, científicas e tecnológicas
para problemas do continente latinoamericano.

bem como outros idiomas derivados do
latim, e engloba 21 (vinte e um) países:
Argentina, Belize, Bolívia, Brasil, Chile,
Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador,
El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras,
México, Nicarágua, Panamá, Paraguai,
Peru, República Dominicana, Uruguai e
Venezuela.

A UNILA possui como pilares
de suas atividades acadêmicas
o bilinguismo (português e
espanhol), a multiculturalidade e a
interdisciplinaridade. Busca-se, assim,
uma Universidade que respeite a riqueza
e a diversidade latino-americana,
considerando, principalmente, a
interatividade das diferentes áreas do
conhecimento. Sendo assim, na UNILA,
estudantes e professores são oriundos de
diversos países da América Latina.

Lembrando que a concepção de América
Latina não se restringe a um continente
nascido da colonização ibérica (Espanha
e Portugal), pois ela compreende todos
os países do continente americano que
falam espanhol, português ou francês,

8
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Localização estratégica para a integração
A UNILA está situada na cidade de
Foz do Iguaçu, no Paraná, devido
à confluência de três países sulamericanos: Argentina, Brasil e Paraguai,
favorecendo a ideia de diálogo e
integração regional.

Foz do Iguaçu, Ciudad del Este (Paraguai)
e Puerto Iguazú (Argentina)
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compõem a maior aglomeração urbana
em fronteira de toda a América do
Sul. Somente a cidade de Foz tem
cerca de 260 mil habitantes, cujo
destaque é sua diversidade cultural,
com aproximadamente 80 etnias.
A localização de uma universidade
dedicada à temática da integração
ganha, portanto, importância estratégica
e simbólica na região.
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Missão, Objetivos e Princípios
A UNILA tem por missão contribuir para
a integração solidária e a construção de
sociedades mais justas na América Latina
e no Caribe, com equidade econômica
e social, por meio do conhecimento
compartilhado e da geração, transmissão,
difusão e aplicação de conhecimentos
produzidos pelo ensino, pesquisa
e extensão, de forma indissociada,
integrados na formação de cidadãos
para o exercício acadêmico e profissional
e empenhados na busca de soluções
democráticas aos problemas latinoamericanos.

pesquisa e extensão;

A UNILA rege-se pelos seguintes princípios:

São objetivos institucionais da UNILA:

I – a universalização do conhecimento, a
liberdade de ensino e pesquisa e o respeito
à ética;

I – Formar cidadãos, com competência
acadêmico-científica e profissional, para
contribuir para avanço da integração
latino-americana e caribenha, promovendo
o conhecimento dos problemas sociais,
políticos, econômicos, ambientais,
científicos e tecnológicos dos diferentes
países da América Latina e do Caribe;

II – o respeito a todas as formas de
diversidade;
III – o pluralismo de ideias e de
pensamentos;
IV – o ensino público e gratuito;
V – a indissociabilidade entre ensino,
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VI – a diversidade de métodos, critérios e
procedimentos acadêmicos;
VII – a qualidade acadêmica com
compromisso social;
VIII – educação bilíngue: português e
espanhol;
IX – promoção da interculturalidade;
X – valorização do profissional da educação
docente e técnico;
XI – a defesa dos direitos humanos, da
vida, da biodiversidade e da cultura de paz.

II – promover a cooperação para o
desenvolvimento regional, nacional
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e internacional, na produção de
conhecimentos artísticos, científicos e
tecnológicos que respondam às demandas
de interesse da sociedade latino-americana
e caribenha;

VIII – contribuir para a integração solidária
entre as nações, povos e culturas, mediante
a cooperação internacional, o intercâmbio
científico, artístico e tecnológico e o
conhecimento compartilhado;

III – formular e implementar projetos de
ensino, pesquisa e extensão, políticas
acadêmicas, e programas de cooperação
que concretizem suas atividades-fim,
respeitando os princípios éticos;

IX – promover o diálogo da Universidade
com a sociedade, por intermédio de
amplo e diversificado intercâmbio com
instituições, organizações e a sociedade
civil organizada;

IV – atuar no ensino superior, visando à
formação, com qualidade acadêmica e
profissional, nos diferentes campos do
saber, estimulando a produção cultural e
o desenvolvimento do espírito científico,
humanístico e do pensamento reflexivo;

X – praticar a interdisciplinaridade no
conhecimento e em suas concepções
pedagógicas, no ensino, na pesquisa e na
extensão;

V – desenvolver pesquisa e atividades
criadoras nas ciências, nas letras e nas
artes, tendo como objetivos precípuos a
geração, o desenvolvimento e a aplicação
de conhecimentos, visando à articulação
dos saberes para melhorar a qualidade de
vida;
VI – construir diálogos entre saberes,
fundamentado em princípios éticos, que
garantam condições dignas de vida, com
justiça social na América Latina e no
Caribe;
VII – buscar o desenvolvimento social,
político, cultural, científico, tecnológico
e econômico, aberto à participação da
comunidade externa e articulada com
instituições nacionais e internacionais,
com respeito e responsabilidade no uso e
preservação do patrimônio natural;
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XI – reconhecer o caráter universal
do ensino, pesquisa e extensão, em
consonância com os objetivos da UNILA;
XII – garantir a igualdade de acesso e
condições de permanência na UNILA,
adotando políticas de inclusão social;
XIII – combater todas as formas de
intolerância e discriminação decorrentes
de diferenças linguísticas, sociais, culturais,
nacionais, étnicas, religiosas, de gênero e
de orientação sexual;
XVI – promover a difusão de programas
sobre temas da integração latinoamericana em rádio e televisão educativa,
sem finalidade comercial.
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Seleção de estudantes
Tendo a finalidade de formar recursos
humanos aptos a contribuir para a
integração latino-americana, para
o desenvolvimento regional e para
o intercâmbio cultural, científico e
educacional da América Latina, a seleção
de estudantes da UNILA é aberta a
candidatos brasileiros e de outros países
latino-americanos.

Brasileiros
Os estudantes brasileiros que ingressam
nos cursos de graduação da UNILA são
selecionados por meio do Sistema de
Seleção Unificada (SiSU), um sistema
informatizado, gerenciado pelo Ministério
da Educação (MEC), no qual instituições
públicas de ensino superior oferecem vagas
para estudantes que tenham realizado o
Exame Nacional de Ensino Médio (Enem).
Apenas o curso Música tem um processo
seletivo diferenciado, composto pela nota
do último Enem e por testes de habilidades
específicas (THE) aplicados pela UNILA,
conforme Edital nº 081/2015.
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Estrangeiros
Os estudantes de outros países latinoamericanos, que ingressam nos cursos
de graduação, são selecionados através
da Banca de Seleção de Estudantes
Estrangeiros da UNILA. A seleção é
realizada diretamente pela UNILA, com
base nos critérios estabelecidos no Edital nº
017/2015, de 20 de novembro de 2015.

Após o ingresso no Brasil, os
estudantes devem apresentarse, dentro do prazo máximo
de um mês, ao Departamento
de Polícia Federal, em Foz
do Iguaçu, de posse dos
documentos pessoais, visto
consular ou certificado, para
requerer a Cédula de Identidade
de Estrangeiro. Apenas de
posse do protocolo será
possível formalizar a matrícula
na UNILA.
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Campus
O campus definitivo da UNILA foi
projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer e
encontra-se em construção.
Atualmente, as atividades
da UNILA são realizadas em três locais
provisórios (podendo sofrer alterações
durante o ano, com vistas a melhor
atender à comunidade acadêmica):
compartilhado entre as diversas instituições
que o compõem.
Além da UNILA, há no local mais duas
Universidades: o Centro de Engenharias e
Ciências Exatas da Universidade Estadual
do Oeste do Paraná (CECE/Unioeste) e o
polo presencial da Universidade Aberta do
Brasil (UAB).

UNILA / PTI
Neste espaço, estão concentrados os
cursos de graduação do Instituto LatinoAmericano de Economia, Sociedade e
Política e do Instituto Latino-Americano
de Infraestrutura, Tecnologia e Território.
Localizado na área da Itaipu Binacional, o
Parque Tecnológico Itaipu é um complexo
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Endereço: Av. Tancredo Neves, 6731 Bloco 4 - Foz do Iguaçu, Paraná – Brasil
Caixa Postal 2044 - CEP 85867.970
Recepção: +55 (45) 3576 7307
Fax: +55 (45) 3576 7306
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Informações importantes:
1- Para ter acesso ao campus
provisório da UNILA, no
PTI, todos os estudantes
devem realizar um cadastro
na Barreira de Controle da
Itaipu Binacional, por tratarse de uma área de segurança
internacional. No momento do
cadastro, será fornecido um
crachá, cujo uso é obrigatório
durante todo o período em que
estiver nas dependências da
Usina de Itaipu/ PTI;

3- A entrada com equipamentos
eletrônicos nas dependências
da UNILA, na unidade PTI,
apenas é permitida após
cadastrá-los. Para obter a
permissão, você deverá retirar
uma “guia de saída” na UNILA,
apresentando a nota fiscal do
produto e/ou Declaração de
Bagagem Acompanhada (DBA)
e o devido imposto pago;

2- A identificação e o
consequente uso de crachá
permite somente o acesso
à sede da Universidade/PTI,
sendo vedada a circulação
pelas dependências próprias da
Usina;

4- Em casos de trancamento,
abandono ou outro tipo de
desligamento da Universidade,
o crachá deverá ser devolvido;
Após a confirmação de sua matrícula, a
UNILA providenciará seu cadastro com a
Usina de Itaipu, independente da unidade
na qual você estuda. Para acesso à sede
da UNILA, no PTI, caberá a você dirigir-se
à barreira para registro de sua imagem e
assinatura dos documentos necessários.

UNILA Jardim
Universitário
Nesta unidade, são ministrados os cursos
do Instituto Latino-Americano de Ciências
da Vida e da Natureza e do Instituto LatinoAmericano de Arte, Cultura e História.
16
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UNILA Vila A
Prédio onde estão localizadas as PróReitorias, Secretarias e demais unidades
administrativas.

Endereço: Av. Tarquínio Joslin dos Santos
nº 1000
Foz do Iguaçu, Paraná – Brasil
Recepção: +55 (45) 3529 2764

UNILA Edifício Rio Almada
Prédio onde são realizadas as atividades
do curso de Música, que pertence ao
Instituto Latino-Americano de Arte, Cultura
e História.

Endereço: Av. Sílvio Américo Sasdelli, 1842
- Vila A, Edifício Comercial Lorivo.
Foz do Iguaçu, Paraná – Brasil
CEP 85866.000
Recepção: +55 (45) 3529 2800

Importante!
Nas dependências da UNILA, é
obrigatório o uso do seu crachá
de identificação. Leve sempre
consigo um documento de
identificação com foto (RG ou
RNE).
Endereço: Av. Tancredo Neves, nº 3838 – Bairro Porto Belo
Foz do Iguaçu, Paraná – Brasil
CEP 85867.633
Recepção: +55 (45) 3529 2160
Manual do estudante - UNILA - 2016
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Graduação
A UNILA possui 29 cursos de graduação
que incluem, nos três primeiros
semestres, o Ciclo Comum de Estudos,
constituído por disciplinas de Línguas
(português ou espanhol), além daquelas
ligadas ao eixo de Metodologia e
Epistemologia, além de disciplinas do eixo
de Fundamentos de América Latina. O
aluno terá a oportunidade de observar e
aprimorar conhecimentos relacionados à
integração linguística, à articulação entre
conhecimento técnico ou científico com
o desenvolvimento social e cultural, à
discussão das construções e significados da
identidade latino-americana.

professores de acordo com os objetivos do
curso.

Unidades Acadêmicas
Os Institutos Latino-Americanos
constituem as Unidades Acadêmicas
que realizam a gestão administrativa do
ensino, da pesquisa e da extensão, com
o apoio de suas subunidades (os Centros
Interdisciplinares).
Os Institutos da UNILA e seus respectivos
Centros Interdisciplinares são:

Coordenações de Cursos
São as áreas responsáveis por planejar,
supervisionar, avaliar e reformular o Projeto
Pedagógico dos cursos de graduação,
garantindo a qualidade da educação
para os discentes da UNILA. Além disso,
essas coordenações de curso estruturam
as ações interdisciplinares e as atividades
extracurriculares, que completam a sua
formação acadêmica. O coordenador é
quem avalia a adequação do plano de
ensino, elaborado pelos

18
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Instituto Latino-Americano de Arte,
Cultura e História (ILAACH)

Centro Interdisciplinar de Letras e Artes

Diretora: Barbara Maisonnave Arisi

Vice-coordenador: Giane da Silva Mariano Lessa

Vice-diretora: Débora Cota

Coordenadora: Diana Araújo Pereira

Centro Interdisciplinar de Antropologia e História
Coordenador: Danielle Michelle Moura de Araújo

Instituto Latino-Americano de
Ciências da Vida e da Natureza
(ILACVN)
Diretor: Peter Lowënberg Neto
Vice-diretor: Gleisson Alisson Pereira de
Brito

Centro Interdisciplinar de Ciências da Natureza
Coordenador pro tempore: Luciano Calheiros Lapas
Vice-coordenador pro tempore: Rodrigo Bloot
Centro Interdisciplinar de Ciências da Vida
Coordenadora pro tempore: Erika Marafon Rodrigues
Ciacchi
Vice-coordenador pro tempore: Alexandre Vogliotti

Instituto Latino-Americano de
Economia, Sociedade e Política
(ILAESP)

Centro Interdisciplinar de Economia e Sociedade
Coordenador pro tempore: Gilson Batista de Oliveira
Vice-coordenador pro tempore: Exzolvildres Queiroz
Neto

Diretor: Felix Pablo Friggeri

Centro Interdisciplinar de Integração e Relações
Internacionais
Coordenador pro tempore: Fernando Gabriel Romero
Vice-coordenador pro tempore: André Kaysel Velasco
e Cruz

Instituto Latino-Americano de
Tecnologia, Infraestrutura e Território
(ILATIT)
Diretor: Eduardo Gonçalves Reimbrecht
Vice-diretor: Samuel Fernando Adami

Centro Interdisciplinar de Tecnologia e
Infraestrutura
Coordenador pro tempore: Glaucio Roloff
Vice-coordenador pro tempore: Joylan Nunes Maciel
Centro Interdisciplinar de Território, Arquitetura
e Design
Coordenador pro tempore: Marcos Antonio de Moraes
Xavier
Vice-coordenadora pro tempore: Márcia Aparecida
Procópio da Silva Scheer

Manual do estudante - UNILA - 2016
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Normas básicas da graduação
As normas da graduação têm por
finalidade normatizar o funcionamento
dos cursos regulares de graduação e
apresentam temas importantes que farão
parte do seu cotidiano na Universidade.

*Eleição e representação nas diversas
comissões e conselhos institucionais.
Todo discente é elegível, desde que
regularmente matriculado nos cursos de
graduação ou de pós-graduação;

As principais normas, como o Estatuto e
o Regimento Geral, estão disponíveis no
site da UNILA, no menu superior principal
- aba “Graduação” > documentos.
Conhecê-las o auxiliará em sua vida
acadêmica.

*Escolher os representantes discentes de
graduação e de pós-graduação;

Agora que você é um aluno de
graduação da UNILA, é importante que
você conheça seus direitos e obrigações.
Direitos

*Que no exercício da sua função de
representação, tenha justificada a
falta em atividades de ensino, quando
comprovado o comparecimento à
reunião de órgão colegiado ou comissão
institucional da UNILA;
*O reconhecimento das entidades
representativas, respeitando suas
autonomias;

São seus direitos, como estudante:
*Os de representação, associação
e assistência estudantil, ficando
assegurado o direito à organização em
entidades representativas, definidas por
suas entidades de base e conforme os
respectivos estatutos;
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*A utilização dos serviços administrativos
e técnicos oferecidos pela UNILA.
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Deveres
Conforme o Artigo 162 do Regimento
Geral da UNILA, a matrícula na
Universidade implica ao estudante o
compromisso de observância do Estatuto,
do Regimento Geral e dos demais
regimentos e normas da Instituição.
São os seus deveres como
estudante regularmente
matriculado:

*Respeitar e cumprir o Estatuto, o
Regimento e as disposições legais
estabelecidas pela UNILA;

22

*Frequentar as aulas e demais
atividades curriculares, tomando as
medidas necessárias para um bom
aproveitamento acadêmico;
*Observar o regime disciplinar e
comportar-se, dentro da UNILA, de
acordo com princípios éticos;
*Zelar pelo patrimônio da UNILA;
Cumprir com todas as suas obrigações
acadêmicas.

Pós-Graduação
A UNILA também oferece cursos de PósGraduação nas modalidades lato sensu e
stricto sensu. Assim como na Graduação,
os cursos de Pós-Graduação da UNILA
são desenvolvidos com a missão de
buscar a diversidade de conhecimentos
voltados para a reflexão coletiva e a
resolução de problemas que desafiam a
América Latina.

Mestrados (stricto sensu)
Mestrado Interdisciplinar em Estudos
Latino-Americanos
Linhas de pesquisa: ‘Trânsitos Culturais’ e
‘Práticas e Saberes’

Mestrado em Políticas Públicas e
Desenvolvimento
Linhas de pesquisa: ‘Estratégias de
Desenvolvimento’ e ‘Políticas Públicas e
Sociedade’
Mestrado em Física Aplicada
Linhas de pesquisa:
‘Física Matemática e Mecânica Celeste’;
‘Materiais e dispositivos’; ‘Sistemas
complexos’ e ‘Termodinâmica e FisicoQuímica’
Saiba mais sobre os cursos de pósgraduação oferecidos pela UNILA no site
unila.edu.br.

Mestrado em Integração
Contemporânea da América Latina
Linhas de pesquisa: ‘Integração, Estado
e Sociedade’ e ‘Integração, Cultura e
Sociedade’
Mestrado em Literatura Comparada
Linhas de pesquisa: ‘Narrativas,
Diásporas, Memória e História’ e ‘Temas,
Imagens e Transculturalidade’

Manual do estudante - UNILA - 2016
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Programas
Extensão
Vinculada ao processo de formação
de pessoas (ensino) e de geração de
conhecimento (pesquisa), a Extensão
da UNILA atua por meio de programas,
projetos e ações, com a participação
efetiva da comunidade, fazendo do
espaço universitário não somente um
centro de formação profissional, mas
também uma instituição que tenha a
responsabilidade de garantir acesso à
cidadania, gerando inovação tecnológica
e científica.
A Pró-Reitoria de Extensão da UNILA
atua na construção de um modelo
em que cada vez mais membros da
comunidade interna e externa designem
quais são os caminhos a serem seguidos
pela extensão unileira. Isso pode ser
construído com ciclos de debates,
audiências públicas, seminários, além
de outras ferramentas possíveis de de
envolvimento e empoderamento popular.
Ao longo do ano de 2015, por meio de
editais, foram desenvolvidas 133 ações
de extensão, entre projetos, cursos e
eventos, distribuídos em oito grandes
áreas de conhecimento.
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Além disso, está em vigência o “Mais
Cultura”, programa do Ministério
da Cultura, no qual está inserido o
recentemente criado “Plano de Cultura
da UNILA”, com mais nove ações
contempladas. Ao todo, são mais de 100
docentes, dezenas de técnicos e 268
estudantes extensionistas envolvidos,
sendo 111 bolsistas e 157 voluntários.

Informe-se
unila.edu.br/proex
proex@unila.edu.br

Pesquisa
A pesquisa na UNILA tem como
objetivo formar recursos humanos para
a investigação, produção e difusão
do conhecimento científico, em
articulação com o ensino e a extensão.
O Departamento de Pesquisa/PRPPG
estimula e apoia pesquisadores e alunos
em atividades científicas sobre diferentes
temas e interdisciplinares, objetos e
problemas de interesses latino-americanos
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e caribenhos, sem prejuízo do caráter
universal de toda investigação científica
e, sobretudo, fomenta pesquisas
plurais entre as diferentes áreas do
conhecimento.

Informe-se
prppg@unila.edu.br
unila.edu.br/prppg

Iniciação Científica
Na UNILA, a curiosidade científica e o
estímulo à pesquisa são incentivados
desde o início de sua vida acadêmica.
Atualmente, são mais de 230
orientadores doutores, a maioria
desenvolvendo projetos de pesquisa nos
quais você pode atuar como colaborador
ou ingressar no Programa Institucional
de Iniciação Científica. Esse Programa
é coordenado pelo Comitê Local de
Iniciação Científica e oferta, anualmente,
mais de 100 bolsas de iniciação científica
e de iniciação em tecnologia e inovação,
nos moldes do Programa Institucional de
Bolsas de Iniciação Científica (Pibic) do
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Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPq).
No segundo semestre, é realizado
um grande encontro, no qual são
apresentadas e avaliadas as pesquisas
realizadas por discentes ao longo de um
ano. Além disso, a partir da Iniciação
Científica, você tem a oportunidade
de aprender técnicas e métodos de
pesquisa, bem como desenvolver
seu pensamento crítico, criativo e
investigativo.

Informe-se
prppg@unila.edu.br
unila.edu.br/prppg

Programa de Educação
Tutorial – PET
Por meio do Programa de Educação
Tutorial (PET), você pode participar de
grupos de estudos, vinculados aos cursos
de graduação, os quais contarão com
a tutoria de um docente. É importante
ter em mente, sempre, os conceitos de
ensino, pesquisa e extensão como um
conjunto indivisível.
Manual do estudante - UNILA - 2016

Informe-se
prograd.daad@unila.edu.br

Programa de Monitoria
Acadêmica – PROMA
A partir do Programa de Monitoria
Acadêmica (PROMA), você pode atuar
como monitor de seus próprios colegas,
incrementando sua experiência com
o processo de ensino-aprendizagem.
Assim, pode vir a auxiliar estudantes que
apresentem dificuldades em disciplinas,
unidades ou conteúdos que você
domine.

Se você tem interesse em atuar como
monitor de alguma disciplina na qual
obteve bom desempenho acadêmico,
deve ficar atento aos editais de seleção
de monitores. Já se você encontrar
dificuldades em algum conteúdo,
informe-se se existe monitoria para esta
disciplina. O Departamento de Apoio
Acadêmico ao Aluno da Pró-Reitoria de
Graduação está à sua disposição.

Informe-se
prograd.daad@unila.edu.br
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Mobilidade Acadêmica
A mobilidade na UNILA acontece por
meio de editais lançados pela Seção de
Mobilidade Acadêmica, da Pró-Reitoria
de Relações Institucionais e Internacionais
(PROINT). As oportunidades podem
ser nacionais, por meio do programa
ANDIFES, ou internacionais, e os critérios
de participação são descritos em editais
específicos. A UNILA também recebe
alunos em intercâmbio, provenientes de
vários países e, também, de outros locais
do Brasil.

Informe-se
unila.edu.br/proint/mobilidade
mobilidade.proint@unila.edu.br

Assistência Estudantil
Caso você tenha ingressado na
Universidade por meio das ações
afirmativas (política de cotas), pode
candidatar-se ao Programa de Assistência
Estudantil. O objetivo da UNILA é que
você permaneça na Universidade e
conclua seus estudos. Assim, o Programa
busca suprir suas necessidades básicas –
como moradia, alimentação e transporte.
Porém, a Assistência Estudantil não é
uma garantia.
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Você precisará inscrever-se no programa,
conforme os pré-requisitos, e respeitando
os prazos estipulados nos editais da
Pró-Reitoria de Assistência Estudantil
(PRAE). Assim, após uma avaliação
socioeconômica, caso se enquadre nos
critérios, poderá receber um ou mais
auxílios.

Além desses benefícios, a Universidade
oferece – para todos os estudantes –
serviços de atenção à saúde e bem-estar.

Isso significa que você terá à disposição
(neste caso, independentemente
de ter ingressado por cotas ou não)
profissionais da área de psicologia,
enfermagem, medicina e assistência
social. Todas as ações estão embasadas
no Programa Nacional de Assistência
Estudantil (PNAES), que é executado no
âmbito do Ministério da Educação (MEC).

Informe-se
prae@unila.edu.br

Estrutura Acadêmica e Administrativa
Para conhecer a estrutura organizacional
e a forma de funcionamento da UNILA,
apresentamos a você a estrutura
organizacional de maneira simplificada,
com os principais órgãos e suas
atribuições:

Conselho Universitário –
CONSUN
É o órgão máximo de deliberação, ao
qual compete formular a política geral
da Universidade, nos planos acadêmico,
administrativo, financeiro, patrimonial e
disciplinar.

universitárias. Para realizar suas funções,
a Reitoria dispõe do Gabinete do Reitor;
Pró-Reitorias; Secretarias; Órgãos
Suplementares; Assessorias do Gabinete;
Procuradoria e Auditoria.
Demais informações complementares
poderão ser encontradas nos
documentos oficiais da Universidade, na
página: http://unila.edu.br/conteudo/
institucional.

Comissões Superiores (de
Ensino, de Pesquisa e de
Extensão)
São órgãos consultivos, normativos
e deliberativos, nas áreas de suas
respectivas competências, com
atribuições e funcionamento definidos
no Regimento Geral da Universidade.

Reitoria
É o órgão executivo de planejamento,
coordenação, supervisão, avaliação e
controle de todas as atividades
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Pró-Reitoria de Graduação
A Pró-Reitoria de Graduação - PROGRAD
- é responsável pela coordenação das
atividades pedagógicas de graduação.
Cabe à PROGRAD planejar, coordenar e
acompanhar as atividades de ensino, de
forma articulada com as demais próreitorias, com as unidades e subunidades
acadêmicas e com as comissões de
ensino e de cursos. Na Pró-Reitoria de
Graduação, você poderá encontrar vários
atendimentos e serviços que lhe ajudarão
na sua rotina acadêmica:

a) Departamento de Administração e
Controle Acadêmico
Responsável pelo registro e
acompanhamento de atividades
acadêmicas no SIGAA, coordena
o processo de seleção de alunos
brasileiros, auxilia nos processos de
matrícula e participa da construção de
normas referentes à Graduação. É o
Departamento que desenvolve vários
procedimentos relativos à vida acadêmica
dos estudantes.
Contato: prograd.deaca@unila.edu.br

Manual do estudante - UNILA - 2016

b) Divisão de Seleção de Alunos e
Docentes
Coordena a seleção de alunos brasileiros
para ingresso na Universidade, organiza
o processo de preenchimento de
vagas ociosas, provas de nivelamento
de línguas, publicando Editais e
respondendo aos recursos pertinentes,
além de atendimento ao público,
presencialmente e por outros meios
de comunicação, a fim de prestar
informações e esclarecimentos à
comunidade interna e externa da UNILA;

c) Divisão de Registro e Diplomação
Responsável pela emissão e registro de
Certificados, Declarações e Diplomas da
Graduação, auxiliando nos processos
de Colação de Grau Conjunta e em
Gabinete;

d) Serviço de Atendimento e
Protocolo
Responsável pela gestão da
documentação pessoal e acadêmica dos
alunos de Graduação na UNILA,
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prestando informações a diversos setores
da instituição;
e) Departamento de Apoio
Acadêmico ao Aluno
Formado por uma equipe técnica que
irá prestar atendimento diante de
possíveis dificuldades de aprendizagem
que os alunos possam vir a ter, e que
fará a articulação com as coordenações
de curso para proporem ações a fim
de aprimorar este processo. Além
disso, cabe a este departamento as
informações sobre o Programa de
Monitoria Acadêmica, sobre a política
de apoio à participação dos estudantes
em eventos científicos, artístico culturais
e de extensão, o apoio financeiro para
realização de pesquisa de campo, visita
técnica e viagem de estudos para a
realização do trabalho de conclusão
de curso de graduação presencial da
UNILA, quando previsto em projeto de
TCC aprovado, entre outros.
Contato: prograd.daad@unila.edu.br.

e a permanência, com qualidade, desses
na instituição, através da implementação
de ações que visem transpor barreiras
arquitetônicas, comunicacionais,
educacionais e atitudinais de forma a
garantir a presença dessa parcela da
população nas ações de ensino, de
pesquisa e extensão da Universidade.
Contato: nucleo.acessibilidade@unila.
edu.br
g) Divisão de Estágios e Atividades
Complementares
É responsável pelas informações e
orientações sobre estágios curriculares e
extracurriculares, atividades acadêmicas
complementares e os trabalhos de
conclusão de curso. Quer saber mais?
Leia atentamente o Projeto Pedagógico
do seu curso de graduação e, no caso de
dúvidas, envie um e-mail para prograd.
deac@unila.edu.br e solicite o Manual
do Estagiário.

f) Núcleo de Apoio à Acessibilidade e
Inclusão
É o setor responsável a prestar
atendimento à comunidade acadêmica,
servidores e comunidade externa
que possuam deficiência, mobilidade
reduzida, altas habilidades/superdotação
ou distúrbios de aprendizagem. O
objetivo é promover o acesso, a inserção
32
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Pró-Reitoria de
Assuntos Estudantis
As ações e serviços de Assistência
Estudantil desenvolvidos pela PróReitoria de Assuntos Estudantis
(PRAE) têm o objetivo de contribuir
para a permanência do discente
na Universidade, agindo de forma
preventiva às situações de evasão e
retenção, ou seja, o público das ações
da PRAE são todos os discentes de
graduação da Universidade.
Através de diferentes setores, a PRAE
disponibiliza aos discentes atendimentos
de atenção à saúde, ações de promoção
das condições de bem-estar e qualidade
de vida, orientações para fortalecimento
da permanência com atuação no
campo das ações afirmativas. Significa
que o discente poderá contar com
atendimentos individuais e/ou em grupo,
realizados por profissionais da área de
psicologia, enfermagem, medicina,
serviço social, pedagogia, sociologia,
antropologia e demais profissionais
administrativos. Todas as ações estão
embasadas no Programa Nacional de
Assistência Estudantil (PNAES), que é
executado no âmbito do Ministério da
Educação.
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Dentre os serviços disponibilizados pela
PRAE, está a seleção e acompanhamento
aos discentes que se encontram
em situação de vulnerabilidade
socioeconômica, para os auxílios de
moradia, transporte, alimentação e
auxílio-creche. Para ser beneficiário dos
auxílios estudantis, o discente precisa
atender a alguns critérios que variam
conforme o auxílio. Um critério comum a
todos eles é o de renda: significa que os
discentes com renda per capita familiar
igual ou inferior a um salário mínimo e
meio podem ser deferidos para um ou
mais auxílios, a depender da realidade
de cada estudante e da disponibilidade
orçamentária da Pró-Reitoria.

Importante:
Os processos de seleção para
os auxílios estudantis são
distintos para os ingressantes
brasileiros e os ingressantes
não brasileiros, a saber:

O processo de seleção para os auxílios
estudantis destinado aos discentes
brasileiros dá-se mediante publicação
de edital, mecanismo que permite
transparência e lisura aos processos
de seleção. Os discentes preenchem
cadastro socioeconômico-cultural,
realizam requerimento referente
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aos auxílios que desejam concorrer,
apresentam justificativas e um conjunto
de documentos que comprovam
composição familiar e renda. Desde a
adesão pela Universidade à lei de cotas,
o primeiro edital de seleção para os
auxílios é destinado aos ingressantes nas
vagas reservadas aos cotistas com renda
per capita igual ou inferior a um salário
mínimo e meio.
O processo de seleção dos discentes não
brasileiros é realizado por meio de editais
da Pró-Reitoria de Relações Institucionais
e Internacionais (PROINT), no ato de
ingresso do discente. Importante saber
que a PROINT também realiza seleção
de alunos sem auxílios estudantis,
neste caso, os discentes selecionados
pela PROINT sem auxílios não poderão
concorrer para os auxílios estudantis, ou
seja, são apenas público da assistência
estudantil, mas não das ações que
envolvam pagamento de auxílios.
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Algumas informações básicas sobre os
auxílios estudantis:
Auxílio-alimentação - modalidade
cartão magnético (Nutricard), no valor
de R$ 300,00 mensais. Nesta forma, o
valor não é cumulativo, ou seja, o valor
não gasto pelo discente não pode ser
usado no mês seguinte. O cartão tem
uma rede de comércio de alimentos
conveniada, na qual o discente pode
realizar compra de alimentos prontos
ou in natura. Esta modalidade é muito
importante, especialmente nas situações
de ingresso de discentes não brasileiros,
que ainda não possuem CPF e conta
bancária para acessar o auxílio na forma
de depósito bancário.
Auxílio-alimentação - modalidade
Subsídio Financeiro, no valor de
R$ 300,00 mensais, dá-se mediante
depósito bancário ao discente. Essa
modalidade fornece maior autonomia ao
discente, que disporá de total liberdade
na escolha de onde comprar e como
gastar seu auxílio. Implica, também,
responsabilidade de gerir o valor,
bem como o compromisso mensal de
comparecer à PRAE para assinar termo
de recebimento. Caso algum discente
esqueça a responsabilidade de realizar
a assinatura o auxílio, o pagamento
será suspenso até a regularização da
assinatura sem possibilidade de
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pagamento retroativo.
Auxílio-transporte - concessão de
créditos no valor de duas passagens de
estudante por dia, disponibilizadas por
meio de cartão de transporte urbano,
correspondente aos dias letivos do
mês. Observe-se que os créditos não
são cumulativos, ou seja, o valor não
utilizado é contabilizado na ocasião de
concessão de novo crédito.
Auxílio-moradia - modalidade
Subsídio Financeiro, no valor de
R$ 300,00 mensais, dá-se mediante
depósito bancário ao discente. Esta
modalidade permite que os discentes
aluguem imóvel e formem pequenas
repúblicas estudantis. Possibilita uma
maior autonomia e liberdade, uma
vez que as regras de convivência são
estabelecidas por pequenos grupos.
Contribui para uma maior integração
dos discentes entre si e com a cidade,
entretanto, implica responsabilidade de
gerir o valor, bem como a organização
da vida doméstica. Os beneficiários deste
auxílio também têm o compromisso
mensal de comparecer à PRAE para
assinar termo de recebimento do auxílio,
sob pena de terem os pagamentos
suspensos ou cancelados.

os discentes dividem quarto entre dois
e dispõem de espaço de convivência
comum. A estrutura difere entre
um alojamento. É uma modalidade
fundamental, especialmente no ingresso
de discentes não brasileiros que, quando
chegam à Universidade, não possuem
ainda CPF e conta bancária no Brasil para
acessar o auxílio na modalidade Subsídio
Financeiro. Nesta modalidade, o discente
está sujeito a um conjunto de regras para
uma boa convivência.

Importante:
Os beneficiários de auxílios
estudantis, independente
da forma de seleção, devem
cumprir requisitos de
frequência e desempenho
acadêmico, conforme preveem
os regulamentos estudantis
vigentes, ou seja, não podem
reprovar por faltas e devem
manter Índice de Rendimento
Acadêmico (IRA) igual ou
superior a 6.

Auxílio-moradia - vaga em
alojamento é a disponibilização de
vaga em alojamento contratado pela
Universidade. Nesta modalidade,
Manual do estudante - UNILA - 2016
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Biblioteca
A Biblioteca Latino-Americana está,
atualmente, instalada na Biblioteca
Paulo Freire, localizada no PTI. Possui um
acervo de mais de 18 mil exemplares,
das diversas áreas do conhecimento.
A comunidade acadêmica da UNILA
também pode realizar empréstimos dos
títulos pertencentes aos acervos do PTI
e UAB. Os acervos pertencentes à Itaipu
e à Unioeste não estão disponíveis para
empréstimo, podendo ser consultados
somente no local.

Horário de
funcionamento:
de segunda a sexta-feira, das
8h às 22h, e aos sábados, das
8h às 12h.

Para efetuar empréstimos
Se você quer realizar empréstimos de
materiais bibliográficos, deverá cadastrarse na Biblioteca, levando o crachá de
identificação. Lembre-se de sempre
manter os seus dados pessoais
atualizados no cadastro.
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Os acadêmicos dos cursos de graduação
da UNILA poderão retirar até cinco
livros ou materiais bibliográficos
simultaneamente. O prazo para
empréstimo é de sete dias para
acervos da UNILA, UAB e PTI (etiquetas
iniciando com as letras U ou U/L, D e G,
respectivamente).
Caso não haja reserva para o material
pretendido, você poderá fazer até oito
renovações. Alguns livros do acervo
UNILA, os quais possuem tarja amarela
no canto superior esquerdo, não poderão
ser renovados. Em caso de atrasos, a
renovação poderá ser efetuada somente
no balcão da Biblioteca, portando
o material. Na entrega atrasada
dos materiais bibliográficos, será
aplicada suspensão, que será calculada
multiplicando-se a quantidade de itens
em atraso pela quantidade de dias
corridos desde o vencimento (inclusive
sábados, domingos e feriados). Caso o
usuário não possa cumprir a suspensão,
poderá fazer a opção pelo pagamento da
multa de um real por exemplar (incluindo
sábados, domingos e feriados),
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multiplicada pelos dias em atraso.
Em caso de dano ou perda de qualquer
livro ou material bibliográfico, você
deverá providenciar a reposição da obra,

que deverá ser de mesma edição ou
de edição mais recente em relação à
obra extraviada. Até a regularização de
sua situação, você não poderá realizar
empréstimos.

Quando estiver na
biblioteca, lembre-se:

- Deixar bolsas, malas, mochilas, pastas,
pacotes e outros objetos no guardavolumes;
- Levar seus pertences ao sair;
- Após a consulta, deixar os materiais
sobre as mesas, sem recolocá-los nas
estantes;
- Não fumar, não fazer uso de telefone
celular, não comer ou beber.
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Comunicação
Site
O veículo de comunicação oficial da UNILA
é o site institucional (unila.edu.br). Nele,
estão disponíveis todas as informações
sobre a Universidade – incluindo
documentos (como editais, instruções
normativas, portarias etc). Além disso,
o portal é atualizado diariamente com
notícias sobre as atividades relacionadas ao
ensino, pesquisa e extensão.

Mídias sociais
Além do site, a UNILA também se
comunica, no ambiente virtual, por meio
de diversas outras plataformas. Siga a
UNILA nas mídias sociais:

/unila.oficial
@unila
@insta_unila
+unila
/unila
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Informativo
A UNILA possui um informativo interno,
dirigido a toda a comunidade acadêmica,
chamado La Semana Unilera.

O informativo é enviado, duas vezes
por semana, pelo e-mail institucional
e tem como objetivo tratar de assuntos
administrativos relacionados às
atividades acadêmicas, à qualidade
de vida, oportunidades, entre outros
temas. Você também pode colaborar
com o La Semana Unilera, enviando
seus comentários, sugestões, opiniões e
até mesmo suas dúvidas para o e-mail
comunicacao@unila.edu.br.

Comunicação interna
SIGAA
O Sistema Integrado de Gestão de
Atividades Acadêmicas (SIGAA) é a
sua secretaria acadêmica online. Ele é
composto por módulos que reúnem
atividades relativas ao Ensino, Pesquisa,
Extensão, Monitoria, Ensino a Distância,
Bibliotecas, Processo Seletivo, Secretaria
de Apoio ao Estudante e Infraestrutura.

E-mail institucional
Todos os estudantes da UNILA possuem
um e-mail institucional. É através dele
que a Universidade repassa informações
imprescindíveis para sua vida
universitária. Utilize-o apenas para fins
acadêmicos. É de sua responsabilidade
a leitura atenta e cotidiana de todas as
mensagens institucionais.
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De posse dos dados, acesse seu e-mail
pela página correio.unila.edu.br e altere
sua senha em “Minhas preferências”.
Caso tenha problemas técnicos com este
endereço eletrônico, dirija-se ao setor
de Tecnologia da Informação (TI) com
sua identificação (identidade, número
de matrícula e crachá) ou ligue para o
número (45) 3576-7321.

Atenção
Além da comunicação por e-mail,
a UNILA expõe informações em
murais distribuídos pela Universidade,
principalmente próximos aos setores de
atendimento aos estudantes. Leia sempre
com atenção os conteúdos expostos.

Ouvidoria
A Ouvidoria da UNILA é um órgão
de promoção e defesa dos direitos
individuais e coletivos da sociedade civil
e da comunidade universitária, em prol
da melhoria do serviço público prestado
pela UNILA.

A Ouvidoria recebe as manifestações, faz
o encaminhamento e acompanhamento
às áreas competentes, atuando como
mediadora nas relações que envolvem
todas as instâncias da UNILA e
integrantes das comunidades interna
e externa, em busca de uma solução
satisfatória.

A Ouvidoria da UNILA garante total sigilo
e preservação dos dados informados,
desde que solicitado pelo manifestante.

Atenção:
Antes de realizar sua
manifestação, procure a
unidade pertinente ao
assunto de seu interesse,
para que prestem os devidos
esclarecimentos. Lembre-se que
o diálogo é sempre um primeiro
passo na resolução de conflitos.

Se tiver alguma sugestão, elogio,
reclamação ou denúncia, envie um
e-mail para ouvidoria@unila.edu.
br, ou ligue: +55 (45) 3529 2130. O
atendimento também pode ser feito
de forma presencial, na unidade Jardim
Universitário (Av. Tarquínio Joslin dos
Santos, 1000, Sala 12 – Térreo - Edifício
do Ginásio).
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Estudantes Estrangeiros - Orientações
Após o seu ingresso no Brasil e de posse
do Passaporte, do Visto e do Cartão
de Entrada, será preciso, ainda, obter a
Cédula de Identidade de Estrangeiro (CIE).
Após sua matrícula na UNILA, você terá
um prazo de 30 dias para apresentar este
documento à Instituição, sob pena de ter
seu registro acadêmico cancelado, uma vez
que a CIE será o seu principal documento
no Brasil, sem o qual não poderá realizar
rematrícula na Universidade, como
também estará impedido de ter acesso
aos diversos Programas de bolsas da
Instituição.

Apenas de posse do protocolo de
solicitação da Cédula de Identidade de
Estrangeiro (CIE) é que será possível
formalizar a matrícula na UNILA. A
renovação desse documento é anual e
depende de bom aproveitamento escolar.
A Pró-Reitoria de Relações Institucionais
e Internacionais da UNILA auxiliará nos
trâmites para obtenção da Identidade de
Estrangeiro na Polícia Federal, em Foz do
Iguaçu.
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Como REQUERER o registro e a
emissão/renovação de Cédula
de Identidade de Estrangeiro:

O estudante deve acessar o sistema
eletrônico da Delegacia da Polícia
Federal (http://www.pf.gov.br/servicos/
estrangeiro) e seguir as instruções abaixo:

1 - Preencher o formulário eletrônico
disponível na opção “Requerer Registro/
Emissão/Renovação”. Em seguida, clicar
no botão “SALVAR” e, então, imprimir o
formulário preenchido, atentando para
as orientações sobre a configuração da
impressora.

2 - Após o preenchimento e impressão
do formulário eletrônico, verifique se
existe agenda disponível na Unidade
do DPF e selecione data e hora para o
atendimento. Será necessário informar
o código de solicitação impresso no
cabeçalho do formulário.
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Atenção!
Não perca o prazo de registro.
Caso não haja disponibilização
de agendamento, o
requerente deverá comparecer
imediatamente à Unidade
do Departamento de Polícia
Federal mais próxima de sua
residência.

3 - Comparecer à Unidade da
Polícia Federal para a qual realizou
agendamento, ou, em caso de não
agendamento, dirigir-se à Unidade da
Polícia Federal mais próxima de onde o
requerente irá fixar residência, com todos
os documentos exigidos.

O requerimento para emissão
do Registro Nacional de
Estrangeiro só pode ser
feito pessoalmente, no
Departamento de Polícia
Federal de Foz do Iguaçu,
na Avenida Paraná, 3471.
Não é possível enviar um
representante, você mesmo
deve comparecer ao local.
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Documentos necessários
para emissão da Cédula de
Identidade de Estrangeiro /
CIE
No antedimento presencial, serão
solicitados, no mínimo, os seguintes
documentos:

a) Original da Certidão Consular ou do
Pedido do visto;
b) Cópia autenticada das páginas
utilizadas do Passaporte;
c) Cópia autenticada do Cartão de
Entrada;
d) 2 (duas) fotos 3X4 recentes, coloridas,
com fundo branco, sem adornos e
em posição frontal, para cédula de
identidade;
e) Comprovante de pagamento das
taxas: GRU > R$ 106,45 (cód. 140082)
e GRU > R$ 204,77 (cód. 140120),
disponível em (www.dpf.gov.br).
O valor das taxa é de R$ 106,45
e R$ 204,77 para a primeira via
da CIE e de R$ 110,44 e de R$
204,77 para renovação (valores
de dezembro de 2015). Os custos
para obtenção dos documentos
requisitados e pagamentos de
taxas são de responsabilidade
do estudante.
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Atenção!
Os alunos da UNILA em
situação de vulnerabilidade
socioeconômica comprovada
são isentos das taxas para
emissão da primeira via
da Cédula de Identidade
de Estrangeiro, mediante
apresentação das declarações
de hipossuficiência (emitida
pela UNILA e também de
próprio punho).

b) Duas fotos 3x4 recentes, coloridas,
com fundo branco;
c) Cópia autenticada, nítida e completa
do passaporte (inclusive das folhas em
branco);
d) Prova de Registro Temporário (CIE ou
protocolo);
e) Declaração da instituição de ensino
com a duração prevista do respectivo
curso (salvo em caso de curso concluído
e se o estrangeiro estiver solicitando
prazo para retirada do diploma);

Documentos/Requisitos
necessários para renovação
da Cédula de Identidade de
Estrangeiro

f) Garantia de matrícula (salvo em caso
de curso concluído e se o estrangeiro
estiver solicitando prazo para retirada do
diploma);

O estudante deve acessar o sistema
eletrônico da Delegacia da Polícia Federal
(http://www.pf.gov.br/servicos/
estrangeiro), preencher o formulário
disponível na opção “Requerer Registro/
Emissão/Renovação” e agendar data e
hora para seu atendimento, conforme
instruções do site.

h) No caso de alunos com vulnerabilidade
socioeconômica, apresentar declarações
para justificar a ausência de pagamento
da taxa de emissão da carteira:

No antedimento presencial, serão
solicitados, no mínimo, os seguintes
documentos:
a) Formulário preenchido e impresso;
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g) Comprovante de pagamento das taxas
correspondentes;

1) Hipossuficiência da UNILA;
2) Hipossuficiência preenchida de próprio
punho.

Atenção!
Os pedidos de renovação das
cédulas devem ser feitos antes
do vencimento do documento,
sob pena de pagamento de
multa.
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Informações importantes!
1) A matrícula de estrangeiro, em
estabelecimento de ensino de qualquer
grau, somente será efetivada se ele
estiver com a Cédula de Identidade de
Estrangeiro - CIE.
2) O estrangeiro registrado é obrigado a
comunicar a mudança de seu domicílio
ou residência, devendo fazê-lo nos 30
(trinta) dias seguintes à sua efetivação,
sob pena de multa;
3) O estrangeiro que adquirir
nacionalidade diversa da constante do
registro, deverá, nos 90 (noventa) dias
seguintes, comunicar à Polícia Federal a
nova nacionalidade;
4) O estrangeiro admitido no território
nacional não pode exercer atividade de
natureza política, nem se imiscuir, direta
ou indiretamente, nos negócios públicos
do Brasil;
5) Ao dirigir-se ao Departamento da
Polícia Federal, leve consigo todos os
seus documentos pessoais e procure
sempre apresentar um comprovante;

8) Informações adicionais quanto à
emissão, renovação ou substituição de
Carteiras de Identidade de Estrangeiros
podem ser obtidas com o Departamento
de Polícia Federal;
9) Os pedidos de renovação das cédulas
devem ser feitos antes do vencimento do
documento, sob pena de pagamento de
multa;
10) Em caso de perda, roubo ou extravio
da CIE, você deve observar os mesmos
procedimentos descritos acima. O valor
da taxa a ser cobrada é : GRU > R$
502,78 (cód. 140139), disponível em
(www.dpf.gov.br);
11) Os prazos para renovação do visto de
estudante são improrrogáveis. Havendo
perda do prazo o estudante estará ilegal
no país e não poderá permanecer na
UNILA;
12) A UNILA não tem autonomia
ou competência legal para interferir
nos procedimentos de concessão,
regulamentação ou renovação de vistos
para sua entrada e permanência no
Brasil.

6) O prazo para solicitar a CIE é de
30 dias contados a partir da data de
ingresso no território nacional;
7) Os pedidos de expedição de Cédula
de Identidade de Estrangeiro poderão
ser acompanhados no Portal da Polícia
Federal (www.pf.gov.br);
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Glossário
A
Ajuste de matrícula
É a etapa da renovação de matrículas,
na qual você pode fazer solicitações de
inclusão e/ou exclusão de disciplinas.
Os períodos de ajuste de matrícula são
divulgados no Calendário Acadêmico,
a cada semestre letivo, e ocorrem após o
período de matrícula.

Aproveitamento de estudos
Se você concluiu, com êxito,
estudos, em nível de graduação, em
instituição de ensino superior do
Brasil, poderá requerer, em prazo
estipulado em Calendário Acadêmico,
aproveitamento de estudos. Cabe a
você ficar atento às normas publicadas
e, a partir delas, providenciar os
documentos imprescindíveis para
análise do pedido.

Auxílio à participação de
eventos
Se você quer participar de um evento
de natureza científico-acadêmica,
artístico-cultural ou de extensão,
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a UNILA oferece o apoio à sua
participação nesses eventos, com
o objetivo de contribuir com a sua
formação acadêmica. Os eventos podem
ser no Brasil ou nos países da América
Latina e Caribe e, para receber o auxílio,
você deve ficar atento aos editais
específicos, que são de responsabilidade
da Pró-Reitoria de Graduação ou da PróReitoria de Pesquisa e Pós-Graduação,
conforme o caso.

Atividades complementares
São os meios didático-pedagógicos
que permitem o enriquecimento
curricular, agregando conhecimentos e
habilidades à sua formação, por meio
de experiências extraclasse a serem
desenvolvidas durante seu período
de formação. São consideradas
atividades complementares: atividades
de iniciação científica e de extensão;
atividades de cunho comunitário e
de interesse coletivo; atividades de
complementação da formação social,
humana, profissional e cultural;
participação em eventos científicos,
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além de outras atividades estabelecidas
pelo projeto pedagógico do seu curso.

Atividades de orientação
individual
São as atividades acadêmicas que você
desempenha sob a orientação de um
professor da UNILA e que, conforme
projeto pedagógico do seu curso, são
obrigatórias e contribuem para sua
formação, devendo ser registradas no
histórico acadêmico. São caracterizadas
como atividades de orientação individual:
o trabalho de conclusão de curso e o
estágio supervisionado.

Atividades complementares
ou equivalência de estudos
Essas atividades devem ser desenvolvidas
dentro do prazo de conclusão do
seu curso de graduação, conforme
definido no Projeto Pedagógico. Seu
objetivo é enriquecer o processo de
ensino-aprendizagem, privilegiando:
I. atividades de iniciação científica; II.
atividades de extensão; III. atividades de
complementação da formação social,
humana, profissional e cultural; IV.
atividades de cunho comunitário e de
interesse coletivo.

C
Calendário Acadêmico
É o calendário com a indicação das
datas e prazos dos principais eventos da
Universidade. Fique atento a todas as
datas importantes. Ele está disponível na
homepage da UNILA: www.unila.edu.br.

Cancelamento de matrícula
É quando ocorre a desvinculação do
discente com o curso de graduação, sem
que o estudante tenha integralizado as
exigências mínimas para a conclusão do
curso e poderá acontecer nas seguintes
situações: abandono de curso; decurso
de prazo máximo para conclusão do
curso; desistência de curso; transferência
para outra IES; não regularização de
transferência de outra IES para a UNILA;
efetivação de novo ingresso na UNILA;
decisão administrativa; falecimento do
aluno.

Carga horária
É a quantidade total de horas da
disciplina e corresponde à multiplicação
da quantidade de créditos por 15
(quinze).

Ciclo Comum de Estudos
O Ciclo Comum de Estudos é parte
integrante da missão da UNILA e você,
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obrigatoriamente, o cursará. O Ciclo
Comum de Estudos contempla os
seguintes conteúdos:
I. Estudo compreensivo sobre a América
Latina e Caribe; II. Epistemologia e
Metodologia; III. Línguas Portuguesa e
Espanhola. Este Ciclo compõe a primeira
fase das atividades ministradas nos
cursos de graduação e tem duração
máxima de até 3 (três) semestres.

Colação de grau
É o ato pelo qual é outorgado ao aluno o
grau correspondente ao curso concluído,
após ter integralizado os conteúdos,
bem como e a carga horária mínima
obrigatória, e pode ocorrer nas seguintes
formas: I - sessão coletiva; II - sessão
individual.

Componente curricular
São unidades de estruturação didáticopedagógica e correspondem às
disciplinas e às atividades acadêmicas
específicas que você irá cumprir durante
o seu curso de graduação.

Comunidade universitária
Esta é uma expressão que vai fazer
parte do seu cotidiano na Universidade,
acostume-se a ela. Constituem a
Comunidade Universitária: o corpo
docente, o corpo técnico-administrativo
em educação e o corpo discente.
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Crédito
Crédito é uma unidade de mensuração
da disciplina e corresponde à quantidade
semanal de aulas a serem ministradas
durante o período letivo regular,
podendo ser de natureza teórica ou
prática.

D
Desempenho acadêmico
É representado por um conjunto de
indicadores que permitem visualizar e
analisar a qualidade de sua trajetória
no curso de graduação sob diferentes
ângulos, oferecendo as informações
necessárias a você, aos docentes, aos
coordenadores de curso e às PróReitorias acadêmicas, além de subsidiar
o planejamento e as tomadas de
decisões pelos agentes envolvidos. É de
sua responsabilidade manter um bom
desempenho acadêmico, atentandose para as atividades avaliativas do
seu curso. Lembre-se que, para obter
aprovação nas disciplinas, sua média
deve ser igual ou superior a 6,0 e você
deve ter frequência mínima de 75%.

Diploma
Ao concluir o curso de graduação na
UNILA, com observância das exigências
contidas na lei, no Estatuto e no
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E

Regimento Geral da Universidade, será
conferido a você o título e entregue o
correspondente diploma.

Disciplinas obrigatórias
São aqueles componentes curriculares
necessários à sua formação profissional,
divididos em matérias constantes das
diretrizes curriculares fixadas em lei e
outros estabelecidos no currículo ou
programa.

Disciplinas optativas
São aqueles componentes curriculares
que você pode escolher, dentro de um
elenco estabelecido no currículo ou
programa, visando sua especialização
em algum aspecto de sua formação
profissional ou acadêmica.

Disciplinas livres
São aqueles componentes curriculares
que você tem livre escolha para
cursar, dentre aqueles ofertados pela
Universidade, desde que o acesso
do discente seja autorizado pelas
coordenações dos cursos envolvidos.

Docentes
O Corpo Docente da UNILA é constituído
por todos os professores do Magistério
Superior público federal com atividades
regulares na Universidade.
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Ementa
Ementa é a descrição sumária do
conteúdo a ser desenvolvido em cada
disciplina que você irá cursar.

Ênfase
É uma especificação de conteúdo
associada a uma determinada
modalidade de seu curso de graduação,
destinada a aprofundar a sua formação
em uma subárea específica do
conhecimento.

Equivalência de estudos ou
atividades complementares
Essas atividades devem ser desenvolvidas
dentro do prazo de conclusão do
seu curso de graduação, conforme
definido no Projeto Pedagógico. Seu
objetivo é enriquecer o processo de
ensino-aprendizagem, privilegiando:
I. atividades de iniciação científica; II.
atividades de extensão; III. atividades de
complementação da formação social,
humana, profissional e cultural; IV.
atividades de cunho comunitário e de
interesse coletivo.
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Estágio
É a atividade acadêmica que irá inseri-lo
em ambientes de trabalho relativos à
sua área de formação, para o exercício
e atividades profissionais que visem
colaborar para o desenvolvimento de
suas competências e habilidades técnicas,
científicas e culturais.

Estágio obrigatório
É aquele que está normatizado no
Projeto Pedagógico do seu curso de
graduação como componente integrante
de seu currículo. É requisito para que
você seja aprovado e obtenha o diploma.

Estágio não obrigatório
São atividades de realização
facultativa, com possibilidade de
equivalência de horas para Atividade
Acadêmica Complementar, conforme
regulamentação do seu curso.

Estrutura curricular
A estrutura curricular é constituída
por um tronco comum de conteúdos
fundamentais que você irá cursar ao
longo da sua graduação, divididos por
semestres. Ela traz, ainda, a carga horária
total do curso, os créditos por período
letivo, o prazo para conclusão do curso,
os créditos obrigatórios, a carga horária
obrigatória, a carga horária obrigatória
de atividades acadêmicas específicas,
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a de componentes eletivos e a carga
horária por período letivo. Essas
informações estão definidas no Projeto
Pedagógico do seu curso de graduação.

Exame final
Quando você obtiver avaliação final
equivalente a 4,0 até 5,9 e 75% ou mais
de frequência, em qualquer uma das
disciplinas em que estiver regularmente
matriculado, poderá ser submetido a
uma nova avaliação, a ser realizada
imediatamente após o período letivo
em que cursou o componente curricular
no qual não obteve aprovação. Lembrese: caso você tenha obtido média final
menor que 4,0 e/ou frequência menor
do que 75%, não poderá realizar Exame,
estando diretamente reprovado.

F
Frequência
Para obter aprovação em cada disciplina
em que você estiver matriculado, será
necessário obter 75% ou mais de
presença nas aulas. Fique atento à carga
horária de cada disciplina.

Frequência simultânea em
mais de um curso
De acordo com a Lei Federal
12.089/2009, não é permitido que você
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curse, simultaneamente, mais de um
curso de graduação na UNILA ou
esteja matriculado nesta Universidade
Federal e, ao mesmo tempo, em outra
instituição pública de ensino superior (ou
em instituição privada, na qual goze de
benefícios como o ProUni).

H
Habilitação
É uma especificação de conteúdo
associada a uma determinada
modalidade do seu curso de graduação,
que fornece a você uma qualificação
específica dentro do campo de
atuação da respectiva modalidade/
curso. É composta de um conjunto de
componentes curriculares obrigatórios
e optativos, sendo obrigatório seu
registro no histórico acadêmico e no seu
diploma.

Hora-aula
É a unidade de carga horária, comum
a todas as disciplinas da Universidade,
para efeito de créditos. Na UNILA, a
hora-aula corresponde a 50 minutos.
Lembre-se de que há 10 minutos para o
desenvolvimento e/ou envolvimento em
atividades extras. Fique Atento!

I
Índice de Rendimento
Acadêmico (IRA)
É o cálculo de rendimento baseado
na média final que você obteve em
cada disciplina, ponderado pela carga
horária. Ele desconsidera as disciplinas
trancadas, canceladas, aquelas que
você foi dispensado, as atividades
complementares e, também, aquelas
cujo rendimento escolar não é expresso
de forma numérica.

Integralização curricular
É quando você cumpre, com
desempenho acadêmico satisfatório,
a carga horária dos componentes
curriculares mínimos exigidos para
conclusão do seu curso de graduação.

L
Láurea acadêmica
É conferida ao discente que concluir o
curso de graduação com desempenho
acadêmico excepcional, o qual consistirá:
I - na obtenção da média mais alta entre
os formandos;
II - no desenvolvimento de aprendizagens
do estudante, ao longo de toda sua
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jornada acadêmica na graduação,
incluindo projetos de ensino, de extensão
e de pesquisa, que excedam o número
de horas de atividades complementares
exigido para cada curso.

Licença
É o período de tempo durante o qual
você poderá ausentar-se das atividades
acadêmicas, sem prejuízo do semestre,
sendo concedida somente nos casos
amparados por lei.

Licença para participação
em competições artísticas
ou desportivas
Se você participa de competições
artísticas ou desportivas, de âmbito
regional, nacional e/ou internacional,
desde que registrado como competidor
oficial (em documento expedido
por entidade oficial), poderá ter o
afastamento concedido. Para isso, você
deve protocolar pedido fundamentado,
no órgão competente da UNILA,
instruindo-o com os documentos
comprobatórios de sua participação
em competição oficial até 15 (quinze)
dias antes da data de seu início. Cabe a
você a apresentação do comprovante de
comparecimento à atividade para o setor
de protocolo, em até 10 (dez) dias após o
término do período de afastamento.
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Atenção!
Durante o afastamento, você
conserva o seu vínculo com a
UNILA como estudante ativo,
portanto, não fica isento da
realização das atividades
previstas no Plano de Ensino de
cada disciplina em que estiver
matriculado, sendo suas faltas
contabilizadas dentro do limite
considerado em legislação
vigente.

Licença para
complementação de
estudos
Se você quiser comparecer a congressos,
seminários, reuniões acadêmicas
ou outros eventos que colaborem
com sua formação acadêmica; ou,
ainda, participar de programas de
cooperação ou assistência técnica,
científica, cultural ou artística; realizar
intercâmbios científicos ou culturais,
poderá solicitar este afastamento, desde
que protocole pedido fundamentado
no órgão competente da UNILA,
instruindo o pedido com os documentos
comprobatórios do aceite da realização
da atividade pelos envolvidos até 15
(quinze) dias antes da data de seu início.
O prazo máximo para o afastamento
mencionado nesta seção será de 30
(trinta) dias consecutivos.
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Licença-maternidade
Se você estiver grávida ou engravidar
durante o curso de graduação, terá
direito a esta licença, que tem duração
máxima de 90 (noventa) dias, devendo
ser requerida no setor competente
a partir do oitavo mês de gestação,
ou após o nascimento, reservando as
seguintes obrigações a você:
I - realizar os exercícios domiciliares,
como compensação da ausência às
aulas, sempre que compatíveis com o
seu estado de saúde, às possibilidades do
estabelecimento e às características da
disciplina;
II - informar-se com os professores
sobre os conteúdos programáticos das
disciplinas, bem como os exercícios
domiciliares e avaliações.

Atenção!
O regime de exercícios
domiciliares não pode ser
concedido para disciplinas com
atividades práticas (laboratório,
prancheta, ambulatório ou
equivalentes), disciplinas de
estágio supervisionado e
atividades complementares
de graduação, ficando você
obrigada a cumpri-las após o
seu retorno.
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Licença para tratamento de
saúde
Caso você tenha que se afastar para
tratamento de saúde por um período
superior a 15 (quinze) dias, deverá
requerer a licença no setor competente,
observadas as seguintes regras:
I – quando da solicitação de
afastamento, você ou o seu
representante legal que o assiste, deverá
apresentar atestado médico, em que
conste Código Internacional da Doença
(CID) e/ou a descrição do motivo do
afastamento e o período de licença
pretendido;
II – o período concedido para a licença
pode, quando necessário, ser prorrogado
mediante nova avaliação médica;
III – os afastamentos para tratamento
de saúde devem ser homologados pelo
órgão responsável por sua matrícula, ao
qual cabe a notificação aos professores
das disciplinas nas quais você estiver
matriculado e às direções e coordenações
envolvidas;
IV – quando o período de afastamento
coincidir com o período de matrícula,
você (ou seu representante legal) deverá
renovar sua matrícula ou solicitar
afastamento a fim de manter o seu
vínculo.
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M
Matrícula
O seu vínculo com a UNILA é iniciado
somente com a satisfação das exigências
estabelecidas no processo seletivo que
você prestou e mediante a apresentação
de documentos comprobatórios exigidos
para a matrícula. Este é o ato pelo qual
a Universidade institui ou renova seu
vínculo acadêmico com você. Preste
atenção para atender às exigências
da instituição para a efetivação da
matrícula. O vínculo entre você e a UNILA
deve ser renovado semestralmente e o
não atendimento das exigências poderá
acarretar no seu desligamento da
Universidade. Fique atento em todos os
semestres para os prazos de rematrícula.

Matrícula tardia
Quando você, já matriculado no
período anterior, perder o prazo para a
realização da rematrícula, deverá solicitar,
por escrito, ao setor competente da
PROGRAD, até o último dia reservado em
Calendário Acadêmico para trancamento
de matrícula, o restabelecimento de seu
vínculo. Esteja ciente de que seu pedido
será analisado e posteriormente você
obterá resposta. Se você não efetuar a
matrícula no prazo previsto, perderá a
vaga na UNILA. Se você estiver em gozo
de licença para tratamento de saúde,
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licença-maternidade, licença-paternidade
ou em trancamento total de matrícula,
também deverá realizar a matrícula
tardia, presencialmente ou por meio
de procuração (com firma reconhecida
em cartório). Fique atento: os dias
letivos que se passaram, sem que você
tenha formalizado seu vínculo com a
Universidade, serão contabilizados,
automaticamente, como faltas.

Matriz curricular
São as informações gerais do seu curso
de graduação, como nome do curso,
turno de funcionamento, ênfase, início
de funcionamento, regime letivo (anual
ou semestral), os dados de autorização
de funcionamento etc. As matrizes
curriculares dos cursos de graduação
são definidas a partir da combinação de
turno, modalidade e habilitação, quando
esta existir, e pode possuir mais de uma
estrutura curricular.

P
Plano de ensino
Cada professor responsável pela
disciplina elaborará um documento que
deverá estar disponível no SIGAA, a você
e aos demais estudantes, até a segunda
semana de aula, contendo os seguintes
itens relativos às atividades de ensino:
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a) dados de Identificação: disciplina,
professor responsável pela disciplina, prérequisitos, créditos e carga horária, ano/
semestre, curso, código;

bem como outros aspectos
imprescindíveis à sua realização.

R

b) ementa;
c) objetivos;
d) conteúdo programático;
e) metodologia adotada;
f) cronograma de atividades;
g) critérios de avaliação;
h) atividades de recuperação;
i) referências bibliográficas básicas e
complementares.

Pré-requisito
É a disciplina, bloco de disciplinas ou
carga horária cursada por você, com
aprovação. É exigido para a matrícula em
nova disciplina ou bloco de disciplinas.

Projeto Pedagógico do
Curso (PPC)
O projeto pedagógico do seu curso é
o planejamento estrutural e funcional,
dentro do qual são tratados os objetivos
do curso, o perfil do profissional que
deverá ser formado, as competências
e habilidades a serem desenvolvidas,
a matriz curricular, a metodologia a
ser adotada para a consecução da
proposta, a sistemática da avaliação da
aprendizagem, as formas de gestão e
avaliação do projeto político-pedagógico,
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Recuperação de atividades
de ensino
A você e a todos os estudantes da
UNILA é assegurada a realização de
atividades de recuperação de ensino,
em uma perspectiva de avaliação
contínua e diagnóstica. Essas atividades
de recuperação são oferecidas ao longo
do semestre letivo ou entre os períodos
letivos, conforme o respectivo plano de
ensino e em Projeto Pedagógico do seu
Curso.

Reingresso
É quando um aluno solicita retorno para
a Universidade, por estar em situação
de evasão/abandono em relação ao
seu curso de origem, desde que a
interrupção tenha ocorrido há menos de
dois anos. As solicitações de reingresso
são realizadas anteriormente ao início
do período subsequente, podendo seu
pedido ser deferido ou não, uma vez
que depende da existência de vagas e de
normas editadas pela UNILA.

Manual do estudante - UNILA - 2016

Atenção!
É preciso lembrar que, se você
for um estudante reingressante,
deverá integralizar o currículo
no tempo máximo de duração
previsto para o curso,
contando-se o tempo decorrido
do seu primeiro ingresso. Além
disso, esta modalidade poderá
ser concedida uma única vez,
sendo, de qualquer forma,
condicionada à existência de
vagas. Se você perdeu o vínculo
com a UNILA, em razão de
reprovação por frequência em
dois semestres consecutivos,
não possui direito a esta
modalidade de ingresso.

Rematrícula
É o procedimento de renovação do seu
vínculo com a Universidade, realizado
semestralmente, com os prazos definidos
em Calendário Acadêmico. Atente-se
para as exigências da instituição para
a efetivação da rematrícula. O vínculo
entre você e a UNILA deve ser renovado
semestralmente e o não atendimento
das exigências poderá acarretar no seu
desligamento da Universidade. Fique
atento e não perca os prazos.
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Reopção de curso
É a forma de mobilidade acadêmica
interna, regulamentada por ato
específico e condicionada à existência
de vagas, mediante a qual você,
matriculado em disciplinas ou com
matrícula trancada em curso de
graduação da UNILA, poderá transferirse para outro curso de graduação ou
para outro turno, habilitação ou ênfase
de um mesmo curso de graduação da
Universidade, desde que aprovado em
processo de seleção interno. Fique atento
aos Editais.

Revalidação de estudos
Se você realizou seus estudos fora
do Brasil, está sujeito a processo de
revalidação desses cursos, nos termos da
legislação educacional vigente. Após a
análise dos seus documentos escolares,
você será comunicado e orientado sobre
os procedimentos de revalidação pela
PROGRAD.

Revisão de notas e
frequência
É quando você, através de requerimento
fundamentado e protocolizado na
PROGRAD, requer revisão de frequência
ou da nota que lhe foi atribuída em
procedimento avaliativo, em até 5 (cinco)
dias úteis após a publicação feita pelo
docente da disciplina. Fique atento e não
perca o prazo.
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T

I - realizado semestralmente;

Trabalho de Conclusão de
Curso (TCC)
Corresponde a uma produção
acadêmica que você deverá elaborar
com a finalidade de estimular o espírito
científico, a criatividade e o interesse pela
sua área de atuação. É requisito para a
obtenção do grau e diploma em todos
os cursos de graduação da Universidade
Federal da Integração Latino-Americana.

Trancamento de matrícula
É quando você não pode, por motivos
pessoais, cursar o semestre letivo, e
precisa afastar-se da Universidade.
Você deverá solicitar trancamento
de matrícula, de forma voluntária e
justificada, desde que observe os prazos
previstos no Calendário Acadêmico.

Trancamento total de
matrícula
O trancamento poderá ser total, quando
for de todo o semestre letivo, ou
parcial, quando for de disciplinas. Cada
disciplina pode ser trancada apenas uma
vez ao longo do curso. O trancamento
total terá validade somente para um
semestre letivo. O número máximo de
trancamentos totais será de 4 (quatro)
semestres, devendo ser:
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II - permitido no máximo dois
trancamentos totais consecutivos. Não
será concedido trancamento total de
matrícula se você não tiver integralizado
no mínimo um semestre de estudos,
independente da forma de ingresso,
exceto nas situações previstas na
legislação vigente.

Trancamento parcial de
matrícula
É quando você solicita trancamento
de até quarenta por cento da carga
horária miníma exigida para o semestre
letivo no seu curso de graduação. Fique
atento: não será concedido trancamento
parcial de matrícula para as disciplinas
pertencentes ao Ciclo Comum de
Estudos.

Transferência
Mesmo com o curso trancado, você
poderá requerer sua transferência
para outra Instituição de Ensino
Superior. No prazo regular, a UNILA
analisará seu pedido e, em caso de
cumprimento de todas as exigências,
expedirá sua transferência para aquele
estabelecimento.
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Informações Úteis
Transporte coletivo
Os estudantes matriculados no ensino
regular (fundamental, médio, superior e
pós-graduação) nas instituições de Foz
do Iguaçu têm direito ao desconto de
50% no pagamento da tarifa nas linhas
interurbanas com o cartão ÚNICO.
Para fazer o cadastro de estudante,
é necessário comparecer na sede do
ÚNICO, ao lado do Terminal de Transporte
Urbano. Mais informações no site:
unicofoz.com.br.

Como chegar à UNILA
Parque Tecnológico Itaipu (PTI)
Se você está no Centro de Foz do Iguaçu
e precisa deslocar-se até o PTI, no Terminal
de Transporte Urbano (TTU) você pode
utilizar as linhas de ônibus 40 – Conjunto
C/Rodoviária; 70 – Expresso UNILA;
101/102 – Vila C; e 104 – UNILA/Vila C.
Seu destino será a Barreira de Controle da
Usina de Itaipu. Ultrapassando a barreira
de entrada da Usina, você pegará outro
ônibus que o conduzirá até o PTI (o
transporte interno é gratuito).
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UNILA Jardim Universitário
As linhas de ônibus que conduzirão
você até o campus da UNILA Jardim
Universitário são: Linha 40 – Vila
C Rodoviária; Linha 010 – Cidade
Nova; Linha 65 – Universitária; Linha
70 – Cidade Nova; e Linha 75 – Itaipu
Binacional.

UNILA Edifício Almada
A partir do Terminal de Transporte
Urbano (TTU) você pode utilizar as linhas
de ônibus Linha 40 – Vila C Rodoviária;
70 – Expresso UNILA; 101/102 – Vila C; e
104 – UNILA/Vila C.

Os horários e itinerários das linhas de
ônibus poderão ser acessados em:
www.foztrans.pr.gov.br.
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Atendimento à saúde
A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis
(PRAE), através do DEAS – Departamento
de Atendimento à Saúde, mantém uma
equipe para atender aos estudantes.
O objetivo é desenvolver ações de
prevenção, promoção e atenção à saúde
dos discentes, com ênfase em campanhas
e ações de saúde dentro dos alojamentos
e nos campi da UNILA.
Horário de Atendimento: 08h às 12h e
das 13h às 17h.
Localização: PTI, Bloco 3, Espaço 2 – Sala
de Atendimento Básico.
Telefone: (45) 3529-2115
E-mail: saude.deas@unila.edu.br

SUS - Sistema Único de
Saúde
A Assistência à Saúde do discente
da UNILA é realizada por meio do
Sistema Único de Saúde (SUS), que é
um dos maiores sistemas públicos de
saúde do mundo. Ele abrange desde o
simples atendimento ambulatorial até o
transplante de órgãos, garantindo acesso
integral, universal e gratuito para toda a
população do país.
Como ter acesso ao SUS
Para ter acesso ao SUS, os discentes
devem portar o Cartão Nacional de Saúde
(Cartão SUS), os estudantes brasileiros
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que ainda não o possuem podem
fazê-lo na Unidade Básica de Saúde
(UBS) mais próxima de sua residência;
já os estudantes não brasileiros devem
procurar o DEAS – Departamento de
Atendimento à Saúde para fazer o
cartão munidos de CPF, Comprovante de
residência e CIE.
Onde buscar atendimento
O atendimento à saúde em nossa cidade
é territorializado, ou seja, o estudante
deve ser atendido na Unidade Básica
de Saúde (UBS) mais próxima de sua
residência. Sugerimos que, ao escolher
onde morar, informe-se sobre qual UBS
é mais próxima. As unidades de Saúde
funcionam em horários diferentes e
oferecem uma série de serviços de saúde.
Informe-se sobre os horários e quais
serviços estão disponíveis em sua UBS.
Os estudantes que residem nos
alojamentos Premier, Hawai e de Bona são
atendidos pela UBS Parque Presidente,
que fica na Avenida da República, 450 no
bairro Parque Presidente das 07h às 13h.
Telefone: 3522-4482.
Os que residem no alojamento Paranoá
são atendidos pela UBS Jardim América,
situada na rua Di Cavalcanti, s/n, no bairro
Jardim América, das 07h às 18h. Telefone:
3901-3444.
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Os residentes no alojamento da Tancredo
são atendidos pela UBS Porto Belo, no
endereço Avenida Zacarias Vitelino da
Silva, s/n, no bairro Jardim Irmã, das 07h
às 15h. Telefone: 3524-9580.

Atenção!
Para atendimento nas UBS
ou atendimento de urgência
e emergência, sempre leve o
Cartão SUS e seus documentos
pessoais.

Urgência e Emergência
Caso necessite de atendimento médico
fora do horário de atendimento da UBS
ou fins de semana e feriados, dirija-se até
a UPA – Unidade Pronto Atendimento
ou PA Morumbi – Pronto Atendimento
Morumbi. Ambas as unidades funcionam
24 horas por dia, mas atenção, a UPA
e o PA são unidades de atendimento
de urgência e emergência, elas não
atendem por ordem de chegada e sim
por prioridade, por isso, dependendo de
cada caso, o atendimento pode ser rápido
ou pode exigir que você aguarde algum
tempo para ser atendido.
UPA Jardim das Palmeiras
(próximo à Vila A)
Rua Iacanga, s/n – esquina com Av. Silvio
Américo Sasdelli.
Telefone: 2105-8000.
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PA Morumbi
Av. Mário Filho, s/n. Bairro Primeiro de
Maio
Telefone: 2105-8050.
Acidentes
No caso de acidentes, tais como
desmaio, convulsão, queimaduras graves,
ferimentos com sangramento intenso,
mordedura de animais, dores fortes (peito,
abdômen e coluna), problemas cardíacos
e respiratórios, trabalho de parto, suspeita
de derrame, intoxicações, envenenamento
etc; você deve acionar o Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência (SAMU),
no telefone 192.

Importante:
Em caso de traumas (acidentes
de trânsito, quedas,
afogamentos e fraturas) quem
deve ser acionado é o SIATE no
telefone 193.

Atenção:
Se for necessário acionar
o SAMU/SIATE para um
atendimento no Parque
Tecnológico de Itaipu (PTI), de
segunda a sexta-feira, das 08h
às 18h, esses serviços devem ser
acionados pela equipe da
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Sala de Atendimento Básico
em Saúde - Bloco 3 / Espaço 2.
Fora do horário de expediente,
qualquer pessoa poderá acionálos, porém, deverá avisar
imediatamente a barreira de
controle de Itaipu (telefone:
3520-6265), para que liberem a
entrada do veículo.
Principais postos bancários
Banco do Brasil - Centro
Avenida Brasil, 1377
Telefone: (45) 3521-2525
Banco do Brasil - Ponte da Amizade
Avenida Juscelino Kubitschek, 3581, Vila
Portes
Telefone: (45) 3520-1750
Banco Bradesco
Avenida Brasil, 1202, Centro
Telefone: (45) 2102-8250
HSBC Bank Brasil S/A-Banco Múltiplo
Rua Almirante Barroso, 2077, Centro
Telefone: (45) 2105-2500

Santander - Vila A
Avenida Americo Sasdelli 1566
Tel: (45) 3576-7800
Banco Itaú
Avenida Juscelino Kubitscheck, 3657 Vila
Portes
Telefone: (45) 2105-2150
Banco Itaú
Avenida Silvio Américo Sasdelli, 1940 –
Vila A
Telefone: (45) 2102-2250
Sicredi Cataratas
Rua Almirante Barroso, 1275 - Centro
Telefone: (45) 3028-1020
Sicredi Vila Portes
Avenida Juscelino Kubitscheck, 3685
Telefone: (45) 3028-2040
Caixa Econômica Federal - Centro
Rua Marechal Floriano, 1160
Telefone: (45) 2105-2300
Caixa Econômica Federal - Vila A
Avenida Silvio Américo Sadelli, 2179
Telefone: (45) 2105-2250

Santander - Centro
Rua Almirante Barroso, 1062
Tel: (45) 3521-4300
Rua Quintino Bocaiuva, 581
Tel: (45) 3521-930
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Telefones úteis
Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu / Cataratas: 3521-4200
Rodoviária Internacional de Foz do Iguaçu: 3526-2082
TTU - Terminal de Transporte Urbano: 3572-1160
Delegacia da Polícia Federal: 3576-5500 / Emergência: 194
Polícia Rodoviária Federal: 3522-1328 / Linha direta: 191
Polícia Civil - 6ª Subdivisão Policial: 3576-1400 / Emergência: 197
Centro de Atendimento ao Turista e à Mulher: 3523-4642 / Emergência: 197
Polícia Militar - 14º Batalhão: 3545-5200 / Emergência: 190
SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência: 3573-6360 / Emergência: 192
SIATE - Serviço Integrado de Atendimento a Traumas e Emergências: 3524-3877
Emergência: 193
Corpo de Bombeiros - PM: 3523-2507 / Emergência: 193
TELETUR - Informações Turísticas por Telefone: 0800-451516
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Calendário Acadêmico 2016
DATAS LIMITES DOS PERÍODOS LETIVOS
2016.1

2016.2

Início das aulas de graduação e pós-graduação

07/03/2016

08/08/2016

Término das aulas de graduação e pós-graduação

16/07/2016

10/12/2016

Consolidação, após exames finais, de turmas de
graduação e pós-graduação

17/07/2016

15/12/2016

Janeiro
1º – Feriado. Ano novo. Dia Mundial da
Paz.
16 a 31 – Implantação, no SIGAA, das
turmas de componentes curriculares para
o período letivo 2016.1
Fevereiro
8 e 9 – Recesso de Carnaval. Suspensão
das atividades administrativas e
acadêmicas
12 a 18 – Rematrícula online de alunos
regulares da graduação em componentes
curriculares para o primeiro semestre
letivo 2016.1. Os estudantes ingressantes
brasileiros serão matriculados de acordo
com edital específico que seguirá as datas
estipuladas pelo SiSU (Sistema de Seleção
Unificada/MEC)
15 – Divulgação, pela PROGRAD, do Edital
de Seleção das Propostas de Monitoria
para 2016.1
19 – Processamento das matrículas para o
primeiro semestre letivo de 2016
29 – Período de matrícula presencial de
alunos de graduação não brasileiros,
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selecionados em Processo Seletivo
principal 2016.1
Março
1 a 4 – Período de matrícula presencial
de alunos de graduação não brasileiros,
selecionados em Processo Seletivo
principal 2016.1
7 – Início do primeiro semestre letivo de
2016
7 – Divulgação de edital para seleção de
estudantes de graduação, que atuarão
como monitores em Propostas de de
Monitorias selecionadas para 2016.1
7 e 8 – Atividades de Recepção
07 a 10 – Ajustes, pelas unidades
acadêmicas, na oferta de vagas das
turmas de componentes curriculares do
período 2016.1
10 – Divulgação do Edital de Nivelamento
de Línguas
11 – Publicação do Edital de Atividades
Acadêmicas Complementares
14 a 19 – Período para realização de
ajustes de matrícula online em cursos de
graduação
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21 – Prazo final para solicitação de
matrícula em TCC atividade
23 – Data máxima para solicitação, por
alunos de graduação, de trancamento
total de matrícula
24 – Data máxima para registro dos
Planos de Ensino no SIGAA, referentes ao
semestre 2016.1
25 – Feriado. Sexta-feira Santa
26 – Recesso. Suspensão das atividades
administrativas e acadêmicas
Abril
1º – Data máxima para divulgação de lista
de discentes com matrícula cancelada
6 – Dia da Integração. Dia reservado para
toda a comunidade acadêmica com a
realização de atividades de integração
15 – Data máxima para alunos da
graduação solicitarem aproveitamento de
estudos
21 – Feriado. Tiradentes
22 e 23 – Recesso. Suspensão das
atividades administrativas e acadêmicas
Maio
5 – Publicação de edital da graduação
para o Processo Seletivo de
preenchimento de vagas ociosas, primeira
fase, conforme Resolução CONSUN
029/2013, para ingresso em 2016.2, em
cursos com oferta de turmas do primeiro
semestre
10 – Início do período para solicitação
eletrônica de colação de grau pelos
prováveis formandos do primeiro semestre
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de 2016
26 – Feriado. Corpus Christi
28 – Data máxima para a entrega, pelas
coordenações de curso, dos resultados
de distribuição de aulas e dos horários de
disciplinas referentes ao segundo semestre
letivo de 2016
31 – Último dia para envio à PROGRAD,
pelas unidades acadêmicas, da relação
dos concluintes do período letivo 2016.1
Junho
1º – Fim do período para solicitação
eletrônica de colação de grau pelos
prováveis formandos da graduação
6 – Publicação de edital da graduação
para o Processo Seletivo de
preenchimento de vagas ociosas, segunda
fase, conforme Resolução CONSUN
029/2013, para ingresso em 2016.2
7 – Substituição das atividades de
graduação por aquelas programadas para
10 de junho. Para fins de cumprimento
das 17 semanas de aula, conforme
Resolução CONSUN 11/2015, de 25 de
abril de 2015, publicada no Boletim de
Serviços nº 150
10 – Feriado. Aniversário de Foz do Iguaçu
15 a 23 – Implantação, no SIGAA, das
turmas de componentes curriculares para
o período letivo 2016.2
24 – Feriado. São João, padroeiro de Foz
do Iguaçu
30 – Divulgação, pela PROGRAD, do Edital
de Seleção das Propostas de Monitoria
para 2016.2
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Julho
4 – Substituição das atividades de
graduação por aquelas programadas para
24 de junho. Para fins de cumprimento
das 17 semanas de aula, conforme
Resolução CONSUN 11/2015, de 25 de
abril de 2015, publicada no Boletim de
Serviços nº 150
16 – Término do primeiro semestre letivo
de 2016
18 a 23 – Período para realização de
exames finais
25 – Último dia para consolidação
eletrônica, após exames finais, de turmas
de graduação
25/07 a 07/08 – Férias letivas discentes
26/07 a 07/08 – Férias letivas docentes
29/07 a 02/08 – Rematrícula online
de alunos regulares da graduação em
componentes curriculares para o período
letivo 2016.2
Agosto
3 – Processamento das matrículas para o
segundo semestre letivo de 2016
8 e 9 – Ajustes, pelas unidades
acadêmicas, na oferta de vagas das
turmas de componentes curriculares do
período 2016.2
8 – Início do segundo semestre letivo de
2016
8 – Divulgação de edital para seleção de
estudantes de graduação, que atuarão
como monitores em Propostas de
Monitorias selecionadas para 2016.2
15 a 18 – Período para realização de
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ajustes de matrícula online em cursos de
graduação
16 – Divulgação de edital para seleção de
alunos de graduação que atuarão como
monitores em projetos selecionados
16 – Divulgação do Edital de Nivelamento
de Línguas para alunos da graduação
19 – Publicação do Edital de Atividades
Acadêmicas Complementares
22 – Prazo final para solicitação de
matrícula em TCC atividade
23 – Data máxima para registro dos
Planos de Ensino no SIGAA, referentes ao
semestre 2016.2
24 – Data máxima para solicitação, por
alunos da graduação, de trancamento
total de matrícula
26 – Data máxima para divulgação de lista
de discentes com matrícula cancelada
Setembro
7 – Feriado. Independência do Brasil
10 – Data máxima para pedido de
aproveitamento de estudos para o
semestre 2016.2
21 – Início do período para solicitação
eletrônica de colação de grau pelos
prováveis formandos da graduação
Outubro
3 a 5 – Datas reservadas para Semanas
Acadêmicas. Vedada a marcação de
avaliações da aprendizagem neste
período. Não há suspensão de aulas e
demais atividades acadêmicas, podendo
haver substituição por participação no
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evento.
6 a 8 – Eventos de Pesquisa e Extensão.
Nestes dias, as aulas poderão ser
suspensas, sem prejuízo do total de
dias letivos do semestre. Os cursos de
graduação que optarem por realizar suas
Semanas Acadêmicas em outras datas
poderão fazê-lo, desde que informem à
unidade administrativa competente
10 – Último dia para envio à PROGRAD,
pelas unidades acadêmicas, da relação
dos concluintes do período letivo 2016.2
10 – Fim do período para solicitação
eletrônica de colação de grau pelos
prováveis formandos da graduação
12 – Feriado. Dia de Nossa Senhora
Aparecida
28 – Dia do Servidor Público. Suspensão
das atividades administrativas e
acadêmicas
29 – Recesso. Suspensão das atividades
acadêmicas
Novembro
2 – Feriado. Finados
3 – Substituição das atividades de
graduação por aquelas programadas para
2 de novembro. Para fins de cumprimento
das 17 semanas de aula, conforme
Resolução CONSUN 11/2015, de 25 de
abril de 2015, publicada no Boletim de
Serviços nº 150
10 – Data máxima para a entrega, pelas
coordenações de curso, dos resultados
de distribuição de aulas e dos horários de
disciplinas referentes ao primeiro semestre
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letivo de 2017
14 – Recesso. Suspensão das atividades
administrativas e acadêmicas
15 – Feriado. Proclamação da República
17 a 30 – Implantação, no SIGAA, das
turmas de componentes curriculares para
o período letivo 2017.1
OBS: Em decorrência de alguns feriados,
haverá insuficiência de um dia letivo na
quarta-feira. Diante do exposto, deverá
ser estabelecida a reposição de aulas,
que será definida pelos docentes e/ou
Colegiado de Curso
Dezembro
10 – Término do segundo semestre letivo
de 2016
12 a 17 – Período reservado para
realização de exames finais
17 – Último dia para consolidação
eletrônica, após exames finais, de turmas
de graduação
19 – Dia da Emancipação Política do
Paraná. Suspensão das atividades
administrativas e acadêmicas
20 a 31/12 – Férias letivas discentes e
docentes

O Calendário Acadêmico
também está disponível em:

https://www.unila.
edu.br/calendarioacademico-2016
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Contatos
Reitoria
http://unila.edu.br/reitoria
reitoria.gabinete@unila.edu.br
Vice-Reitoria
http://unila.edu.br/vicereitoria
vicereitoria@unila.edu.br
Pró-Reitoria de Graduação
http://unila.edu.br/prograd
prograd@unila.edu.br
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
http://unila.edu.br/prppg
prppg@unila.edu.br
Pró-Reitoria de Extensão
http://unila.edu.br/proex
proex@unila.edu.br
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis
http://unila.edu.br/prae
prae@unila.edu.br
Pró-Reitoria de Relações Institucionais e Internacionais
http://unila.edu.br/proint
proint@unila.edu.br
Secretaria de Comunicação Social
http://unila.edu.br/secom
comunicacao@unila.edu.br
Secretaria Acadêmica
secretaria.academica@unila.edu.br
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Recepção: +55 (45) 3529 2800
Fax: +55 (45) 3576 7306
www.unila.edu.br
unila@unila.edu.br
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