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A Unicentro faz.

A Unicentro transforma.

BEM-VINDO(A),
ALUNO(A) DA
UNICENTRO Reunimos neste 

Manual um resumo 
das informações 
e projetos que lhe 
acompanharão 
ao longo de sua 
graduação.
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A Unicentro é uma das mais jovens Univer-
sidades do Estado do Paraná. Ela surgiu no 
ano de 1990 da fusão de duas Faculdades: 
a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 
de Guarapuava – Fafig e a Faculdade de 
Educação, Ciências e Letras de Irati – Fecli.

A partir do ano de 1997, após concluído 
seu processo de reconhecimento a insti-
tuição iniciou seu processo de expansão, 
implantando novos cursos em diversas áreas 
do conhecimento, contanto, atualmente, com 
41 cursos de graduação, 6 cursos de gradu-
ação EaD, diversos cursos de pós-graduação 
em nível de especialização lato sensu e 23 
programas stricto sensu, sendo 17 mestrados 
e 6 doutorados.

No ano de 2017, os nove setores de conhe-
cimento e os trinta e oito departamentos 

HISTÓRIA DA UNICENTRO

pedagógicos responsáveis pela organização 
dos cursos e dos projetos de pesquisa, de 
ensino e de extensão da Unicentro abriga-
ram 7.195 alunos na graduação presencial, 
1.515 na graduação a distância e 2.377 na 
pós-graduação.

Instalada na região central do Estado, a 
Unicentro conta com mais de cinquenta 
municípios em sua região da abrangência, 
compreendendo uma população de 
mais de 1 milhão de habitantes, para os 
quais oferece, além das oportunidades de 
formação superior com cursos de graduação 
e de pós-graduação, uma variada gama de 
serviços que propiciam maior desenvolvi-
mento regional. 
Além disso, com a 
expansão de ofer-
tas pela modalidade 
de Educação a Distân-

cia, a universidade atinge quase que a totali-
dade das regiões do Paraná com seus polos.

O processo de consolidação da Unicen-
tro está em pleno desenvolvimento, o que 
se evidencia tanto pelo reconhecimento da 
comunidade que a procura, como 
pelo reconhecimento dos órgãos 
oficiais encarregados da gestão das 
políticas de Ensino Superior no País
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Localizado em Guarapuava, PR, oferece cursos de Graduação, 
Agronomia, Ciência da Computação, Ciências Biológicas, Educação 
Física, Enfermagem, Engenharia de Alimentos, Farmácia, Física, 
Fisioterapia, Geografia, Matemática, Matemática Aplicada e 
Computacional, Medicina, Medicina Veterinária, Nutrição e Química. 

Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu em Agronomia, Bioenergia, 
Biologia Evolutiva, Ciências Farmacêuticas, Ciências Veterinárias, 
Ensino de Ciências Naturais e Matemática, Geografia, Nanociências 
e Biociências, Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia 
para Inovação e Química. 

CAMPUS CEDETEG

Campus e cursos

Localizado em Guarapuava, PR, oferece cursos de Graduação, 
Administração, Arte, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, 
Filosofia, História, Jornalismo, Letras Inglês, Letras Português, 
Pedagogia, Publicidade e Propaganda, Secretariado Executivo e 
Serviço Social.

Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu em Administração, 
Educação e Letras.

CAMPUS SANTA CRUZ

Localizado em Irati, PR, oferece cursos de Graduação em 
Administração, Ciências Contábeis, Educação Física, Engenharia 
Ambiental, Engenharia Florestal, Fonoaudiologia, Geografia, 
História, Letras Espanhol, Letras Inglês, Letras Português, 
Matemática, Pedagogia, Psicologia e Turismo. 

Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciências Florestais, 
Desenvolvimento Comunitário, Educação, Engenharia Sanitária e 
Ambiental e História.

CAMPUS DE IRATI
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ADMINISTRAÇÃO 
CENTRAL

A Reitoria da Unicentro é o órgão central 
e responsável pela execução das 

deliberações dos conselhos superiores da 
universidade. Atualmente, o exercício 

dessa função é de responsabilidade 
do Reitor, professor Aldo Nelson 

Bona, e do vice-reitor, professor 
Osmar Ambrósio de Souza, e 

toda a equipe de seu gabinete.

PRÓ-REITORIAS

CONSELHOS SUPERIORES

Administração e Finanças
Administra a área financeira da 
instituição. Estão ligadas a ela as 
diretorias financeira e de compras e 
licitações.

Ensino
Responsável pelos cursos de graduação 
presenciais e a distância, além de projetos 
relacionados ao ensino.

Extensão e Cultura
Projetos e regulamentos extensionistas. 
Cursos e eventos culturais.

Pesquisa e Pós-Graduação
Informações, documentos e 
editais relacionados aos cursos de 
pós-graduação e a projetos de pesquisa.

Planejamento
Órgão responsável pelas áreas de 
avaliação institucional, desenvolvimento 
universitário e engenharia e arquitetura.

Recursos Humanos
É responsável pela Gestão de 
Pessoas na Unicentro, o que envolve 
o gerenciamento das questões 
técnicas de pessoal e a promoção 
do desenvolvimento das pessoas na 
instituição, abrangendo professores, 
funcionários e estagiários.

Conselho Universitário - COU: 
O COU é o órgão máximo da administração 

superior da Unicentro e possui caráter de-

liberativo.

Conselho de Ensino, Pesquisa e Exten-
são - Cepe: 
O Cepe é o órgão deliberativo, normativo 

e consultivo em matérias referentes ao en-

sino, à pesquisa e à extensão.

Conselho de Administração - CAD: 
O CAD é o órgão consultivo, normativo e 

deliberativo em matérias administrativas e 

financeiras.

REITORIA
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SETORES

SETOR DE CIÊNCIAS 
EXATAS E DE TECNOLOGIA

Campus Cedeteg:
https://www3.unicentro.br/setores/seet/

AS ÁREAS DE CONHECIMENTO 

ESTÃO DIVIDIDAS EM CINCO 

SETORES. TODOS ELES 

INTEGRANDO FORÇAS 

PARA ENRIQUECER SUAS 

RESPECTIVAS CIÊNCIAS NO 

ENSINO, NA PESQUISA E NA 

EXTENSÃO.

SETOR DE CIÊNCIAS 
AGRÁRIAS E AMBIENTAIS

Campus Cedeteg:
https://www3.unicentro.br/setores/seaag/

Campus Irati: 
https://www.unicentro.br/setores/seaa_i/
index.html
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SETOR DE CIÊNCIAS 
HUMANAS, LETRAS E ARTES

Campus Santa Cruz: 
https://www3.unicentro.br/setores/sehlag/

Campus de Irati: 
https://www3.unicentro.br/setores/sehlai/

SETOR DE CIÊNCIAS DA
SAÚDE

Campus Cedeteg: 
https://www3.unicentro.br/setores/sesg/

Campus de Irati: 
https://www3.unicentro.br/sesi

SETOR DE CIÊNCIAS
SOCIAIS APLICADAS

Campus Santa Cruz: 
https://www3.unicentro.br/setores/sesag/

Campus de Irati: 
https://www3.unicentro.br/setores/sesai/
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ROTINA NA
UNIVERSIDADE

São unidades administrativas e acadêmicas 
constituídas por docentes de disciplinas de 
áreas e habilitações afins, cuja função é o 
planejamento e o gerenciamento das tarefas 
didáticas dos cursos ofertados na Unicentro, 
objetivando o desenvolvimento do ensino, 
pesquisa e extensão.

O registro acadêmico é o ato que vincula 
oficialmente o aluno à Universidade, mediante 
entrega da documentação necessária para 
realização da matrícula inicial em um curso de 
graduação, após convocação em processo 
de seleção adotado pela Unicentro. 

O registro acadêmico é representado por 
um número gerado pelo sistema de controle 
acadêmico da Universidade, por meio do 
qual o aluno de graduação é identificado na 
Instituição. 

REGISTRO ACADÊMICO E 
MATRÍCULA

DEPARTAMENTOS
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A matrícula é o ato que vincula o aluno ao curso (cfe. Art. 4o - Normas 
Acadêmicas). A matrícula deve ser renovada no Aluno Online, de acordo 
com o prazo estabelecido no Calendário Universitário. Para sanar 
eventuais dúvidas quanto à matrícula, procure sempre o Departamento 
Pedagógico responsável pelo seu curso. 

Necessário observar o calendário acadêmico para renovar matrícula pelo 
Aluno online dentro do prazo estabelecido. Para sanar eventuais dúvidas 
quanto a renovação de matrícula, procure sempre o Departamento 
responsável pelo seu curso.

- Participar das atividades da rotina acadêmica; 

- Organizar-se em Centros Acadêmicos e no Diretório Central dos Estudantes 

(DCE); 

- Ser representado em todos os Órgãos Colegiados, com direito a voz e voto; 

- Ampla defesa e ao contraditório nos casos de aplicação de penas disciplinares.

- Candidatura aos programas desenvolvidos pela Universidade, entre 

outros direitos, cujo exercício não dispensa o cumprimento de seus deveres 

acadêmicos, inclusive os de frequência. 

Parágrafo único - Os alunos da Unicentro-PR sujeitam-se ao regime disciplinar, 
previsto neste Regimento Geral, bem como às demais normas a serem 
emanadas dos órgãos colegiados da Instituição.

SÃO DIREITOS DOS ESTUDANTES

A primeira semana de aula é marcada 
com ações de boas-vindas e de 
acolhimento aos novos estudantes. 

RECEPÇÃO AOS NOVOS 
ESTUDANTES DA UNICENTRO
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O aluno que não comparecer na data estabelecida para avaliação de alguma disciplina, por motivo justificado, 

pode requerer prova em época especial no prazo de três dias úteis subsequentes à data de realização da 

avaliação. Cabe ao professor responsável pela disciplina a análise de mérito do requerido e, em caso de 

deferimento, estabelecer nova data para realização da prova. Compete ao Departamento comunicar ao aluno a 

decisão sobre o seu requerimento. 

PROVA EM ÉPOCA ESPECIAL

A forma de avaliação dos alunos de cursos de graduação presenciais é definida no 
plano de ensino de cada disciplina, proposto pelo respectivo professor e aprovado, 
anualmente, nos termos estabelecidos no Regulamento dos Setores. As datas das 
avaliações são determinadas pelo professor responsável pela disciplina, respeitados os dias e 
horários normais das aulas da disciplina. 

Em função do seu aproveitamento nas avaliações, o estudante receberá uma nota, cujo valor 
máximo será 10,0 (dez).

O aluno estará aprovado se alcançar a média igual ou superior a 7,0 e frequência igual ou 
superior a 75%. No caso de alcançar média entre 5,0 e 6,9 e frequência igual ou superior a 
75%, terá direito a realizar exame final. 

Para ser aprovado em exame final, o aluno deve alcançar uma nota que, somada à média do 
período e dividida por dois, resulte em uma nova média de valor igual ou superior a 6,0.

VERIFICAÇÃO DO RENDIMENTO ESCOLAR

- valorizar a vaga pública e gratuita que conquistou; 

- cuidar do patrimônio da Unicentro;

- respeitar todos os membros da comunidade universitária; 

- conhecer e cumprir as normas internas da Unicentro; 

- conhecer e acompanhar o calendário acadêmico; 

- efetuar regularmente a sua matrícula, observando as normas e datas 
previstas no calendário acadêmico.

DEVERES DO ESTUDANTE
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É dever do professor dar acesso aos alunos, no prazo de até 30 
dias a contar da data de aplicação da avaliação, o instrumento de 

avaliação devidamente corrigido, para conferência e apontamento 
de possíveis erros.

É assegurado ao aluno o direito à revisão de avaliações escritas, desde 
que requerida em até dois dias úteis contados a partir da data em que o 

aluno teve acesso à avaliação corrigida. Nos casos que se referem a exames 
finais, o prazo é contado a partir da data da divulgação do resultado.

O pedido de revisão de avaliação escrita, com exposição de motivos, é dirigido ao 
professor da disciplina, que tem dois dias úteis para deliberação e encaminhamento 

ao Chefe de Departamento. Compete à Chefia de Departamento comunicar ao aluno 
o parecer do professor sobre o pedido de revisão de avaliação escrita. Da decisão do 

professor cabe recurso, no prazo de um dia útil subsequente ao comunicado feito pela 
Chefia de Departamento.

VISTA DA PROVA E REVISÃO DE 
AVALIAÇÃO ESCRITA

Além das disciplinas da grade curricular do seu curso, 

o estudante pode se matricular em até três disciplinas 

de outros cursos de graduação por período letivo, para 

fins de enriquecimento curricular. A solicitação deve ser 

feita via protocolo no prazo estabelecido pelo Calendário 

Universitário, cabendo ao Departamento julgar a 

pertinência do pedido e verificar a existência de vaga. 

(cfe. Art. 15 - Normas Acadêmicas)

MATRÍCULA EM DISCIPLINAS
EXTRACURRICULARES
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O currículo é o conjunto de todas as atividades que 

devem ser desenvolvidas pelo estudante para a 

integralização do seu curso. O currículo inclui, além 

das disciplinas e os estágios, determinadas atividades 

formativas complementares, tais como extensão, cultura, 

pesquisa e monitoria.

- OBRIGATÓRIAS: disciplinas que devem ser cursadas 

indistintamente por todos os estudantes matriculados no 

curso;

- OPTATIVAS: disciplinas que o estudante deve escolher, 

conforme os seus interesses acadêmicos e suas 

expectativas de formação profissional.

A escolha, entretanto, não é invariavelmente livre, pois o 

currículo pode restringir o elenco de disciplinas optativas 

adequadas a um determinado curso.

CURRÍCULO

Aproveitamento de estudos é o reconhecimento da 

equivalência de disciplina cursada em instituição 

de ensino superior autorizada ou credenciada, com 

disciplina do currículo do curso do aluno, que possibilita 

a dispensa de seu cumprimento. 

O aluno interessado em obter aproveitamento de 

estudos deve protocolizar requerimento, mediante 

apresentação dos seguintes documentos: I – histórico 

escolar, contendo carga horária, notas obtidas e período 

de realização; II – planos de ensino das disciplinas que 

pretende aproveitar, expedidos pela instituição de 

origem; III – cópia do decreto de autorização ou de 

reconhecimento do curso, caso não seja informado no 

histórico escolar. 

APROVEITAMENTO DE ESTUDOS

A Unicentro aceita transferência externa, de alunos 

regulares provenientes de outras Instituições de Ensino 

Superior, para cursos afins, na hipótese de existência de 

vaga.

O processo de transferência externa é aberto por meio 

de edital publicado pela Diretoria Acadêmica, contendo 

o número de vagas existentes, por curso, turno, local de 

funcionamento e série, bem como o prazo para requerer 

a transferência e o período letivo na qual será efetivada.

São requisitos para a transferência externa: I – o 

candidato estar matriculado na instituição de origem; 

II – a existência de vaga no curso, turno e local de 

funcionamento pretendidos; III – o requerimento ter sido 

protocolizado no prazo fixado em edital; IV – o curso de 

origem estar devidamente autorizado ou reconhecido; V 

– a existência de prazo para integralização curricular, em 

função do ano de realização do processo seletivo para 

ingresso no curso, na instituição de origem, bem como 

do prazo máximo definido para conclusão do curso na 

Unicentro. 

TRANSFERÊNCIA EXTERNA
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O trancamento de matrícula é a interrupção das 

atividades acadêmicas em todas as disciplinas em que o 

aluno estiver matriculado, que pode ser requerida pelo 

interessado, via Protocolo, antes do encerramento do 

período letivo. 

A matrícula pode ser trancada por um semestre ou um 

ano letivo inteiro, de acordo com o regime de oferta de 

disciplinas do curso. 

O período máximo de trancamento de matrícula é de 

dois anos ou quatro semestres letivos, consecutivos ou 

alternados, de acordo com o regime de oferta do curso. 

TRANCAMENTO DE MATRÍCULA

O currículo de cada curso prevê um prazo máximo e 

mínimo para a conclusão do curso. O aluno que não 

integralizar o currículo no prazo máximo previsto 

para o seu curso tem o registro acadêmico 

cancelado ou poderá renovar a matrícula no 

ano letivo seguinte, caso seja aprovado em 

novo vestibular para o mesmo curso, 

turno e local de funcionamento, 

independentemente da ordem de 

classificação.

PRAZO MÁXIMO PARA 
CONCLUSÃO DO CURSO

O Exame Nacional de Desempenho de Estudantes 

(Enade) avalia o rendimento dos concluintes dos cursos 

de graduação, em relação aos conteúdos programáticos, 

habilidades e competências adquiridas em sua formação. 

O exame é obrigatório e a situação de regularidade 

do estudante no Exame deve constar em seu histórico 

escolar. 

Para saber mais consulte: http://portal.inep.gov.br/enade 

ENADE - EXAME NACIONAL 
DE DESEMPENHO DOS 
ESTUDANTES

A conclusão do curso ocorre com a integralização 

curricular, ou seja, com o cumprimento de todos 

os componentes curriculares previstos no projeto 

pedagógico do curso, bem como com a regularidade 

do aluno junto a Exame Nacional de Desempenho dos 

Estudantes, Enade. 

Ao concluir o curso, o aluno passa à condição de 

formando, sendo obrigatória a colação de grau para 

obtenção do título de graduação e recebimento do 

diploma.  

CONCLUSÃO DO CURSO
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A maioria dos cursos da Unicentro possui 
estágios obrigatórios – são “obrigatórios” ou 
“curriculares” porque integram o currículo 
do curso, na forma de disciplina.

Além dos estágios obrigatórios, o 
estudante pode ainda realizar estágios 
não obrigatórios, como atividade 
formativa complementar, em face das 
oportunidades encontradas e de seu 
desejo de aprimoramento do aprendizado. 
É fundamental que você regulamente a 
documentação de seu estágio antes do 
início de suas atividades no local escolhido, 
pois os estágios não serão reconhecidos 
retroativamente em nenhuma hipótese, 

FORMAÇÃO 
COMPLEMENTAR

ESTÁGIO
a bolsa e o estágio representam vínculo 
empregatício entre o bolsista, a Unicentrot 
ou o campo de estágio;

antes de procurar ou aceitar um estágio 
não obrigatório, procure se informar com 
a coordenação do seu curso sobre qual o 
período recomendado como limite inicial 
para o desempenho dessa atividade;
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Pesquisa e inovação

Em 2017 na Unicentro foram registrados 
746 Alunos de Iniciação Científica, sendo 
171 Bolsas Capes, 236 Bolsas - Fundação 
Araucária, 63 Bolsas – CNPq.

PROGRAMAS INSTITUCIONAIS

O objetivo é inserir estudantes de gradu-
ação em projetos de pesquisa, fortalecen-
do o processo de ensino aprendizagem e 
produção de novos conhecimentos, medi-
ante a aprendizagem de técnicas e métodos 
de pesquisa, além da produção e de novas 
tecnologias e inovação.

Para participar o estudante deve se vincular 
a um professor pesquisador da Unicentro, 
que atuará como seu orientador. O profes-
sor deve se candidatar aos editais periodica-
mente lançados. Estes programas oferecem 
aos estudantes participantes bolsas no Pibis 
- Programa Insitucional de Apoio a Inclusão 
Social, Pesquisa e Extensão Universitária, 
Proic - Programa Institucional de Iniciação 
Científica, Pibit - Programa Institucional de 
Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e 
Inovação e Proic JR - Destinado a alunos do 
Ensino Médio.

PROGRAMAS INSTITUCIONAIS
DE PESQUISA

Projetos voltados à melhoria da qualidade de 
ensino nas licenciaturas da Unicentro.

O Pibid é uma ação da Política Nacional de 
Formação de Professores do Ministério da 
Educação (MEC) que visa proporcionar aos 
discentes na primeira metade do curso de 
licenciatura uma aproximação prática com o 
cotidiano das escolas públicas de educação 
básica e com o contexto em que elas estão 
inseridas.

O programa concede bolsas a alunos de licen-
ciatura participantes de projetos de iniciação 
à docência desenvolvidos por instituições de 
educação superior (IES) em parceria com as 
redes de ensino.

INICIAÇÃO À DOCÊNCIA: PIBID

O Programa de Residência Pedagógi-
ca é uma das ações que integram a Políti-
ca Nacional de Formação de Professores e 
tem por objetivo induzir o aperfeiçoamento 
da formação prática nos cursos de licencia-
tura, promovendo a imersão do licenciando 
na escola de educação básica, contemplan-
do, entre outras atividades, regência de sala 
de aula e intervenção pedagógica, acom-
panhadas por um professor da escola com 
experiência na área de ensino do licenciando 
e orientada por um docente da sua Institu-
ição Formadora.

Para participar destes programas o estudante 
deve procurar o professor que coordene um 
subprojeto do programa, vinculado ao curso 
de licenciatura na qual está matriculado.

RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA

15



A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura 
desenvolve atividades extensionistas e 
culturais articuladas de forma indisso-
ciável ao Ensino e à Pesquisa e promove 
a interação da universidade com outros 
setores da sociedade, com o objetivo 
de contribuir no processo de formação 
humana, técnica, científica e cultural de 
sujeitos sociais comprometidos com a 
produção de conhecimentos e a busca 
pela melhoria das condições de vida da 
coletividade em geral.

Mais informações no site da Proec na 
seção Extensão. 

https://www2.unicentro.br/proec/

EXTENSÃO

O PET é desenvolvido por grupos de 
estudantes, com tutoria de um docente, 
organizados a partir de formações em 
nível de graduação nas Instituições de 
Ensino Superior do País orientados pelo 
princípio da indissociabilidade entre ensi-
no, pesquisa e extensão e da educação 
tutorial.

O grupo PET, uma vez criado, mantém 
suas atividades por tempo indetermi-
nado. No entanto, os seus membros 
possuem um tempo máximo de víncu-
lo: ao bolsista de graduação é permitida 
a permanência até a conclusão da sua 
graduação e, ao tutor, por um período 

EDUCAÇÃO TUTORIAL

de, no máximo, seis anos, desde que obede-
cidas as normas do Programa.

Para participar do PET, o estudante deve, 
primeiro, se informar se há um grupo no seu 
curso e conferir o edital de seleção de novos 
bolsistas.

Trata-se de programa da UNICENTRO desti-
nado aos acadêmicos regularmente matricu-
lados em cursos de graduação, com oferta 
de vagas na modalidade voluntária. Carac-
teriza-se por oportunizar aos acadêmicos 
monitores o desenvolvimento de ações didá-
tico-pedagógicas no âmbito das disciplinas 
regularmente ofertadas, tendo como objeti-
vos: cultivar o interesse pelo magistério supe-
rior; oportunizar ao acadêmico monitor uma 
maior amplitude de conhecimentos com rela-
ção ao processo de ensino-aprendizagem; 
auxiliar na execução do programa da disci-
plina, tendo em vista a melhoria da qualidade 
do ensino de graduação; aprofundar conhe-
cimentos teóricos e práticos, proporcionando 
complementação de estudos e contribuindo 
para a diminuição da evasão e da reprova-
ção; auxiliar na formação de docentes para o 
ensino superior por meio do desenvolvimen-
to de metodologias de ensino. O acadêmico 
monitor deve elaborar o Plano de Atividades 
juntamente com o Professor Orientador e 
dedicar doze horas semanais às atividades 
durante todo o período da monitoria, que 
tem duração de, no máximo, 9 meses.

MONITORIA

Este programa visa atender aos 
alunos pertencentes a grupos que 
necessitam de ações inclusivas, 
apontando, com isso, possibili-
dades de inserção à dinâmica da 
universidade e às características 
da vida universitária, oferecendo-
-lhes a necessária orientação no 
encaminhamento de suas ativida-
des acadêmicas. Podem se inscre-
ver como tutores nesse programa, 
os alunos regularmente matricula-
dos a partir da segunda série dos 
cursos de graduação da Unicentro. 
O programa oferece anualmente até 
30 bolsas para os acadêmicos tuto-
res e tem duração de, no máximo, 9 
meses.

TUTORIA DISCENTE
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O Programa Multicultural de Línguas 
– Promul ofertado pela Diretoria de 
Extensão da Unicentro, funciona há mais 
de 10 anos, atendendo tanto à comuni-
dade acadêmica quanto ao público em 
geral (crianças, adolescentes, jovens, 
adultos e terceira idade).

O curso de idiomas constitui-se em 
uma ótima opção para formação, tendo 
em vista as crescentes exigências do 
mercado de trabalho. Ainda, possibilita 
aos alunos um contato com outra cultu-
ra, uma vez que nos cursos de línguas 
estrangeiras podem também aprender 
sobre os costumes, crenças, ideologias, 
modo de vida de outros povos. Apre-
senta-se como diferencial o baixo custo.

O Promul tem como finalidade desen-
volver um programa educativo, com 
objetivo de proporcionar aos alunos, 
funcionários e docentes da Unicentro e 
comunidade em geral uma oportunidade 
de aprimoramento e/ou aquisição de 
conhecimentos em uma segunda língua.

Mais informações em: https://www2.
unicentro.br/proec/linguas-2/

LÍNGUAS ESTRANGEIRAS

A Coordenadoria de Apoio ao Estudante (Coorae) ofer-
ta atendimento especializado aos estudantes da Unicen-
tro, visando proporcionar o apoio no enfrentamento de 
problemas sociais que influenciam no desenvolvimento 
acadêmico.

As ações no âmbito do Serviço Social têm por objetivo 
viabilizar os direitos dos usuários e seu acesso às políti-
cas sociais. Assim, o trabalho social, mediante análise 
da realidade social e institucional, realiza intervenções 
buscando melhorar as condições de vida dos usuários. 
Constitui-se, então, pelo acolhimento, escuta e orien-
tação, fornecendo esclarecimentos e informações para 
o acesso a serviços e benefícios ofertados na Unicentro 
e/ou na comunidade.

O Serviço de Apoio Psicológico (SAP) tem como obje-
tivos auxiliar na prevenção e solução de problemas 
presentes no cotidiano acadêmico e atender às difi-
culdades vivenciadas pela comunidade acadêmica, 
contribuindo com o desenvolvimento acadêmico e com 
a prevenção e promoção de saúde.

A procura para atendimento social e/ou psicológico 
pode ser realizada nos seguintes locais:

Campus Santa Cruz: Sala 138/Bloco D/térreo 
Telefone: (42) 3621-1387

Campus Cedeteg: Centro de Convivência 
Telefone: (42) 3629-8360

Campus Irati: Clínica Escola 
Telefone: (42) 3421-3224

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL
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O Programa de Inclusão e Acessibilidade 
– PIA, tem por finalidade estabelecer 
as políticas institucionais destinadas 
a acadêmicos, docentes, agentes 
universitários e estagiários da Unicentro 
com necessidades específicas, visando 
à eliminação de barreiras físicas, 
de comunicação e de informação 
que restringem a participação e o 
desenvolvimento acadêmico e profissional 
na Unicentro. 

ASSESSORIA PEDAGÓGICA 
PARA A INCLUSÃO DA PESSOA 
COM DEFICIÊNCIA

São atendidos pelo PIA, em suas 
implicações no processo de 
ensino-aprendizagem e funcionais, 
os discentes, os docentes, os agentes 
universitários e os estagiários que compõem 
a comunidade acadêmica da Unicentro, 
que apresentam necessidades especiais, 
transitórias ou permanentes, demandando 
atenção específica. O programa também 
abrange ações inclusivas relacionadas 
aos candidatos de processos seletivos 
para ingresso na Unicentro, na forma de 
vestibular, concurso público, testes seletivos 
e seleção de estagiários.

Os acadêmicos podem acessar, por meio 
da Coordenadoria de Apoio ao Estudante 
(Coorae), o benefício da “MORADIA 
ESTUDANTIL”, que se configura na oferta 
de vagas para estudantes em situação de 
vulnerabilidade socioeconômica, oriundos 
de diferentes municípios, que estejam 
matriculados em cursos de graduação 
presenciais da Unicentro.

Com foco em ações que possibilitem 
minimizar os impactos da mudança de 
endereço, do ingresso em uma nova e/ou 
diferente cultura e do distanciamento dos 
familiares e amigos, o serviço oferta aos 
estudantes, além de domicílio, ambiente 
propício ao bem-estar e ao convívio 
comunitário, contribuindo para seu 
desenvolvimento no processo de curso e 
conclusão da graduação.

Outros serviços disponibilizados na 
Unicentro para a comunidade acadêmica:

MORADIA ESTUDANTIL
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CLÍNICAS E UNIDADES SERVIÇOS TELEFONES

Serviço de Apoio Psicológico - Escuta, orientação e aconselhamento psicológico individual.

- Encaminhamentos internos e externos.

3629-8326

3621-1094

Serviço Social - Acolhimento e atendimento individual e em grupo.

- Informações e orientações sobre direitos, recursos, serviços e benefícios sociais.

- Encaminhamento para serviços, de acordo com as necessidades específicas

3629-8326

3621-1094

Divisão de Atendimento a Pesso-

as com Necessidades Especiais

- Atendimento de demandas das necessidades educacionais especiais.

- Atendimento aos alunos com deficiência e com deficit de aprendizagem.

- Atendimento aos alunos indígenas.

3629-8360

Residência Médica em Clínica 

Médica

- Consultas médicas em Clínica Geral.

- Consultas em especialidades, conforme médicos credenciados no Programa.

3629-8187

Clínica Escola de Fisioterapia – 

Cefisio

- Atendimentos fisioterapêuticos nas áreas de: Fisioterapia Traumato-Ortopédica 

Funcional; Fisioterapia Neurofuncional Adulto e Infantil; Fisioterapia Dermato-Fun-

cional; Fisioterapia Cardiovascular; Fisioterapia Respiratória; Fisioterapia Esportiva e 

Geriatria.

- Aplicação de técnicas específicas de tratamento, como: Pilates, Equoterapia, RPG 

(Reeducação Postural Global), Osteopatia, Maitland, Bobath, Integração Sensorial, 

entre outras.

- Consultas médicas ortopédicas.

3629-8138
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CLÍNICAS E UNIDADES SERVIÇOS TELEFONES

Serviço de Órtese e Prótese - Prescrição, avaliação, adequação, treinamento, acompanhamento e dispensação 

de órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção.

- Prescrição do procedimento a ser realizado e acompanhamento médico.

- Consulta de enfermagem visando o controle de doenças de base e a melhor 

adaptação do paciente ao meio fornecido.

- Assistência psicoterápica, de terapia ocupacional e fonoaudiologia aos pacientes 

do projeto.

- Adequação e treinamento por meio de assistência fisioterapêutica aos pacientes.

- Encaminhamento de pacientes a atividades laborativas e reinseri-los socialmente.

3629-8141

Clínica Escola Veterinária – Cevet - Clínica Médica e Cirúrgica de Pequenos Animais (cães e gatos).

- Clínica Médica e Cirúrgica de Grandes Animais (equinos, bovinos, ovinos e caprinos).

- Diagnóstico por Imagem (ultrassonografia e radiografia).

- Atendimento a Animais Selvagens.

- Laboratório de Anatomia Patológica.

- Laboratório de Patologia Clínica.

- Laboratório de Doenças Infecciosas e Parasitárias.

3629-8229

Clínica Escola de Fonoaudiologia  3421-3226
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CLÍNICAS E UNIDADES SERVIÇOS TELEFONES

Clínica Escola de Psicologia 3421-3227

Farmácia e Laboratório Escola – 

Farmesc

- Dispensação de produtos farmacêuticos e correlatos.

- Atenção e assistência farmacêutica (aferição de pressão arterial, temperatura 

corporal e glicemia capilar).

- Realização de exames de análises clínicas..

3629-8149

3629-8340

Clínica Escola de Nutrição – 

Cenut

- Avaliação nutricional.

- Acompanhamento e orientação nutricional.

3629-8133

Agência de Inovação Tecnológica 

– Novatec

- Incubação de empresas.

- Propriedade intelectual.

- Análise de águas.

- Produção de álcool gel.

- Outros serviços na área de Inovação Tecnológica.

3629-8144

3629-8170

3624-3328

Divisão de Projetos Esportivos - Atividades físicas.

- Disponibilização de espaços para atividades esportivas (ginásio, quadra, campo de 

futebol, etc.).

3629-8161

3629-8351

Divisão de Extensão e Cultura e 

Seção de Assuntos Culturais

- Apoio às atividades culturais propostas e/ou organizadas por estudantes. 3629-8158
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É a entidade que representa o conjunto 
dos universitários de uma determinada 
universidade. Deve existir nas instituições de 
ensino que tenham mais de quatro cursos 
superiores. O DCE possibilita aos estudantes 
o debate e mobilizações relacionadas 
àquela instituição, seus problemas, 
desafios gerais ou específicos. Promove 
também atividades culturais, calouradas, e 
representa o conjunto daqueles estudantes 
nas UEEs e na UNE. Os DCEs realizam 
eleições anuais ou bienais, além de 
assembleias, conselhos de DAs e CAs, entre 
outras formas de organização para ouvir os 
alunos e agir.

DIRETÓRIO CENTRAL DE 
ESTUDANTES - DCE
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 PRINCIPAIS ATIVIDADES CULTURAIS – CALENDÁRIO 2019

ATIVIDADE DATA LOCAL

Sábados Literários 09/03 a 30/11/10 Campus de Irati

Início das Oficinas Culturais 11/03/19 Campus Santa Cruz

Início das exposições de arte 12/03/19 Campus Santa cruz/Cedeteg

III Fórum da Mulher 20/03/19 Campus de Irati

Dia Internacional da Dança 30/04/19 Campus Santa Cruz

Término das Oficinas Culturais 13/12/19 Campus Santa Cruz

Dia Mundial da Voz 16/04/19 Campus Santa Cruz

Exposição-feira de artesanato
8 a 10/05/19 (1º semestre), e 
11 a 13 /12/19(2º semestre)

Campus Santa Cruz

Quinta-nobre musical 13/06/19 Campus Santa Cruz

III Festival Canta Aí 15 e 16/08/19 Campus de Irati

XXXII Encontro da Arte Folclórica 20 a 30/08/19 Campus Santa Cruz

Quinta- nobre musical 12/09/19 Campus Santa cruz

9o Festival Unicentro do Canção 25 a 27/09/19 Campus Santa Cruz

XIV Varal de Poesias Cristina Mosele 23/10/19 Campus de Irati

XXII Festival de Teatro da Unicentro - Feteco 28 A 31/10/19 Campus Santa Cruz

V Sarau Cultural Afro-Brasileiro 22/11/19 Campus de Irati

Mostra Cultural - MOC 10 a 13/12/19 Campus Santa Cruz 23



HORÁRIOS EM GUARAPUAVA- EMPRESA PÉROLA DO OESTE 

LINHA: SANTA CRUZ

SEGUNDA A SEXTA

SAÍDA    
FONTE

CHAGADA E SAÍDA 
UNICENTRO/SC

CHEGADA 
FONTE

06h30min 06h37min 06h55min

07h00 07h07min 07h25min

07h30min 07h37min 07h55min

08h00 08h07min 08h25min

08h30min 08h37min 08h55min

09h00 09h07min 09h25min

09h30min 09h37min 09h55min

10h00 10h07min 10h25min

10h30min 10h37min 10h55min

11h00 11h07min 11h25min

11h30min 11h37min 11h55min

12h00 12h07min 12h25min

12h30min 12h37min 12h55min

13h00 13h07min 13h25min

13h30min 13h37min 13h55min

14h00 14h07min 14h25min

14h30min 14h37min 14h55min

15h00 15h07min 15h25min

15h30min 15h37min 15h55min

16h00 16h07min 16h25min

16h30min 16h37min 16h55min

17h00 17h07min 17h25min

17h30min 17h37min 17h55min

18h00 18h07min 18h25min

18h30min 18h37min 18h55min

19h00 19h07min 19h25min

19h30min 19h37min 19h55min

20h00 20h07min 20h48min

21h00 21h07min 21h48min

22h00 22h07min 22h48min

23h00 23h07min 23h28min

23h30min 23h37min 00h08min
24



SEGUNDA A SEXTA

SAÍDA   
FONTE

CHEGADAS  
SAÍDA AV. 
PRINCIPAL

CHEGADA 
FONTE

07h15min
Chegada Veterinária 

07h30min

08h15min

Chegada Fisioterapia

07h33min 07h44min
08h27min

Cedeteg Av. Principal

08h30min

09h00

Chegada Fisioterapia

W08h32min 08h42min

09h12min

Chegada Cedeteg Av. 

Principal

09h15min

11h45min

Chegada Fisioterapia

09h17min 09h27min

11h57min

Chegada Cedeteg Av. 

Principal

12h00

12h45min
Chegada Veterinária 

12h02min 12h12min
13h00

LINHA: CEDETEG

13h45min

Chegada Fisioterapia

13h03min 13h14min

13h57min

Chegada Cedeteg Av. 

Principal

14h00

15h50min

Chegada Fisioterapia

14h02min 14h12min

16h02min

Chegada Cedeteg Av. 

Principal

16h05min

16h45min

Chegada Fisioterapia 

16h10min 16h22min

16h57min

Chegada Cedeteg Av. 

Principal

17h00

17h45min
Chegada Veterinária

17h02min 17h12min
18h00

18h45min

Chegada Fisioterapia 
18h03min 18h14min

18h57min

Chegada Cedeteg Av. 

Principal 19h02min 19h12min

19h00
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LINHA: UNICENTRO

SEGUNDA A SEXTA 

SAÍDA 
FONTE

Chegada 
Unicentro/SC

SAÍDA 
UNICENTRO/SC

CHEGADA 
FONTE

07h25min

Chegada Campo 
Real 07h00 07h10

07h32min

07h47min 07h54min 08h00 08h09min

11h15min 11h25min 11h30min 11h38min

12h15min 12h25min 12h30min 12h39min

17h16min 17h25min 17h30min 17h38min

18h16min 18h25min 18h30min 18h40min

18h46min

Chegada Campo 
Real 22h10min 22h18min

18h53min

18h50min

Chegada Campo 
Real

22h35min 22h44min

18h56min 22h50min 22h55min
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HORÁRIOS EM IRATI- EMPRESA TRANSIRATIENSE

LINHA: RIOZINHO

SEGUNDA A SEXTA 

RODOVIÁRIA RIOZINHO 

- 6h25min

7h00 7h00

7h30min 7h30

8h00 8h00

- 8h30min

9h00 9h30min

10h00 -

10h30min 10h30min

11h00 11h00

11h30min* 11h30min

12h00 12h00

12h30min 12h30min

13h00 13h00

13h30min 13h30min

14h00 14h00

14h30min 14h30min

15h00 15h00

15h30min 15h30min

16h00 16h00

16h30min 16h30min

17h10min 17h00

17h30min* 17h40min

18h10min 18h00

18h30min 18h40min

- 19h00*

19h40min* -

20h10min 20h40min

21h10min 21h40min

22h10min 22h30min

- 23h00

*C. Juventus 

Site para consultar outras linhas e horários:  
<http://www.peroladooeste.com.br/horarios-e-itinerarios/> 27



ENTRE EM CONTATO:
COORDENADORIA DE APOIO
AO ESTUDANTE
(42) 3621-1387

WWW.UNICENTRO.BR


