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SIGAA – Sistema integrado de Gestão 
de Atividades Acadêmicas



SIGAA

▶ O SIGAA é o principal sistema da UNILA por onde alunos e professores 
atuam em conjunto, no modulo Turma Virtual. É pelo SIGAA faz a gestão dos 
cursos, turmas e notas de graduação . O sistema atua na gestão da 
graduação, pós-graduação, pesquisa, extensão, assistência ao estudante, 
biblioteca, monitoria, dentre outros eixos de atuação da UNILA.

▶ Acesse o SIGAA pelo site: https://sig.unila.edu.br>sigaa>logar

Fonte:  
https://sig.unila.edu.br



SIGAA



ENSINO

No ícone ENSINO pode-se 
fazer várias tarefas desde 
emitir histórico até a 
matrícula on-line. A 
maioria dos procedimentos 
relacionado a universidade 
pode ser feito pelo Sistema 
Virtual, o que agiliza o 
processo. Por isso é 
importante que tomem 
conhecimento desta 
ferramenta e saibam como 
usar. 



BOLSAS
No ícone BOLSAS é possível 
fazer inscrições solicitando 
bolsas disponibilizada pela 
universidade como no caso: 
auxilio moradia, auxilio 
alimentação e auxílio 
transporte. Deve-se ficar 
atentos aos editais que forem 
sendo lançados informando 
todo o procedimento para 
requerer essas bolsas. Para 
mais informações entrar no 
Portal de editais UNILA.

 
https://documentos.unila.edu.b
r 



BIBLIOTECA

▶ No ícone BIBLIOTECA se 
pode fazer  várias ações 
como pesquisar os 
matérias e artigos no 
acervo, renovar 
empréstimos ou solicitar 
a reserva de livros. Para 
isso basta fazer seu 
cadastro para ter acesso 
aos materiais disponíveis 
na biblioteca. 



Bibliotecas: PTI/JU

▶ A biblioteca da UNILA (BIUNILA) 
possui um grande acervo dividido 
entre as duas unidades: PTI (Parque 
tecnológico da Itaipu)  e o J.U. 
(Jardim Universitário).

▶ Para ter acesso precisa fazer seu 
cadastro pelo SIGAA.

▶ O horário de funcionamento nas 
duas unidades é das 8h até às 22h.



ZIMBRA

É o nosso e-mail institucional, nele 
poderá ter acesso aos e-mails de 
professores, alunos, dos TAE´s 
(técnicos administrativos) e ainda 
poder ter  contato de alguma parte 
administrativa da UNILA, como  
Secretarias ou até mesmo  a 
Comunicação da Universidade. 

O login do ZIMBRA é a senha para ter 
acesso a internet da UNILA.  

Por e-mail se tem informações  de 
tudo que está acontecendo na 
universidade, desde eventos até 
liberação de bolsas nas ações de 
extensão e iniciação.

Para acessar: 
https://correioaluno.unila.edu.br/



CICLO COMUM

▶ A UNILA tem um diferencial ao se 
tratar do PPC. Há matérias 
obrigatórias a todos os cursos, o 
chamado Ciclo Comum. Estas se 
encontram nos 3 primeiros semestre, 
sendo: 

- Português/ Espanhol

- Fundamentos da América Latina (I, II, 
III)

- Introdução ao Pensamento Científico

- Ética e Ciência. 



GRADE  DO CURSO



INTERCAMPI

▶ O Intercampi é o transporte da UNILA que 
possibilita os alunos transitarem de um 
campus a outro. A universidade tem 
quatro unidades sendo estas: no PTI 
(Parque tecnológico da Itaipu), no JU 
(Jardim Universitário), na Vila A (Prédio 
Administrativo da Unila) e Edifício Rio 
Almada. Além de facilitar essa transição, 
o intercampi funciona em pontos de 
ônibus específicos onde os alunos 
moradores destas regiões embarcam indo 
para a universidade. 

▶ Para mais informação dos horários 
disponíveis, os bairros e o ponto de 
ônibus que o intercampi passa basta 
acessar: https://unila.edu.br/horarios-
transpote



ALIMENTAÇÃO

A UNILA ainda não conta com um 
Restaurante Universitário (RU) e por 
isso dependemos das instalações 
próximas da universidade e do 
restaurante e lanchonete do PTI. 

Caso o estudante precise 
permanecer mais tempo na UNILA 
pode se alimentar no Restaurante 
do PTI, a comida é vendida a peso, o 
que acaba implicando no 
encarecimento do valor.

Também temos a opção de ir no RU 
da Unioeste, universidade que fica 
ao lado da UNILA, no Jardim 
universitário. O valor da comida é 7 
reais.



SOBRE O CRACHÁ

▶ Para acessar ao PTI, onde nosso 
curso tem a maioria das aulas, é 
obrigatório o uso do crachá. Quem 
pegar o intercampi para chegar 
nesta unidade da UNILA, passará por 
 “revista” na barreira onde os 
seguranças irão conferir a presença 
do crachá. Para os calouros será 
feito um crachá provisório, o 
discente precisará ter cuidado para 
não danificar antes de obter o 
definitivo. Caso precise solicitar uma 
segunda via ou renovar seu crachá 
deve se dirigir a Central de 
Cadastramento que fica ao lado da 
Barreira da Itaipu.



ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

Os pilares que compõem uma universidade são o ensino, a pesquisa e a 
extensão. O ensino é a transmissão de conhecimentos através da abstração e, 
quando possível, prática de determinados assuntos, feitas por um docente. A 
pesquisa é a oportunidade de aplicar e/ou desenvolver novos conceitos a partir 
das bases construídas pela etapa do ensino. Por fim, a extensão é a aplicação 
direta do conhecimento obtido nas fases do ensino e pesquisa especialmente



CELAP

O Centro Estudantil Latino-americano de 
Administração Pública e Políticas Públicas - 
CELAP, fundado em 06 de novembro de 
2018, é constituído como órgão máximo de 
representação, participação e ação de todo o 
corpo discente regularmente matriculado no 
curso de Administração Pública e Políticas 
Públicas da Universidade Federal da 
Integração Latino-Americana (UNILA), se 
caracterizando como uma associação 
estudantil autônoma, sem fins lucrativos, 
apartidária (...)

Centro Estudantil Latino-Americano de Administração Pública 
e Políticas Públicas - UNILA

Calendário 1º eleição:

21/03 - 02/04 - Inscrição de chapas

03/04 - Divulgação das chapas

03/04 - 04/04 - Período para 
interposição de recurso

05/04 - 16/04 - Dias de campanha

Mais informações: 
https://sites.google.com/view/comissao-
eleitoral-celap/



SEJAM BEM-VINDOS CALOUROS 
AO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA E POLÍTICAS PÚBLICAS 
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