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MATRÍCULA 
Para os estudantes iniciantes, a 
efetivação da matrícula em curso de 
graduação, em período letivo regular, 
depende do atendimento às seguintes 
condições:

a) realização da pré-matrícula via 
formulário eletrônico nos prazos 
estipulados em Edital, Portaria e/
ou Instrução Normativa, no caso de 
estudantes brasileiros;
b) apresentação de todos os 
documentos no prazo e de acordo com 
as normas expressas em Edital, Portaria 
e/ou Instrução Normativa;
c) processamento de matrícula.
 

ACESSO AO E-MAIL DA UNILA
O e-mail institucional é o meio de 
comunicação oficial da Universidade. 
Você terá um e-mail com o 
sufixo+@aluno.unila.edu.br, para o 
qual serão encaminhados todos os 
avisos de seu interesse relacionados 
à sua vida acadêmica. Lembre-se de 
verificá-lo diariamente. O mesmo 
login e senha servirá para você 
acessar a rede Wi-Fi da Universidade. 
Você receberá em seu e-mail pessoal 
fornecido no momento da matrícula 
um login e uma senha provisória 
para acessar o e-mail institucional. 

Atente-se também para a caixa de spam 
de seu e-mail, caso não tenha recebido 
a mensagem até o início das atividades 
letivas.

ACESSO AO SIGAA
O Sistema Integrado de Gestão de 
Atividades Acadêmicas (SIGAA) é a 
sua secretaria acadêmica on-line. Ele 
é composto por módulos que reúnem 
atividades relativas ao Ensino, Pesquisa, 
Extensão, Monitoria, Bibliotecas, 
Processo Seletivo, Secretarias, Apoio 
ao Estudante e Infraestrutura. O SIGAA 
é um sistema multiusuário utilizado por 
docentes, técnicos e estudantes para 
administrar a vida acadêmica na UNILA. 
Ao cadastrarmos o estudante no ato da 
matrícula, inicia-se o vínculo. 

O estudante deve criar seu acesso ao 
sistema em: 
https://sig.unila.edu.br/sigaa.

COMO INTERPRETAR O ATESTADO DE MATRÍCULA
O SIGAA gera os horários com a seguinte abreviação: 
Dias da semana: 2 (segunda-feira), 3 (terça-feira), 4 (quarta-feira), 5 (quinta-feira),
6 (sexta-feira) e 7(sábado). 
Período: M (manhã), T (tarde) e N (noite). 
Aulas: de 1 a 4 nos períodos da manhã e noite, e de 1 a 6 nos períodos da tarde e 
noite. Dessa maneira, se determinada disciplina consta no horário como “2N1234”, 
por exemplo, significa que ela ocorre às segundas-feiras, à noite, das 19h às 22h40; 
ou, então, uma aula que conste como “3T12 5M12” significa que ocorre às terças 
à tarde, nos dois primeiros horários, e às quintas de manhã, também nos dois 
primeiros horários (das 8h às 9h40). 

Os locais de aula também têm abreviações:
No PTI, os códigos são o de Bloco (B), Espaço/corredor (E) e Sala (S). Assim, os locais 
apresentam-se no sistema como, por exemplo, B04 E01 S05. Já o bloco chamado 
Bloco Antigo Refeitório aparece abreviado como BAR. No Jardim Universitário, 
utilizam-se os prefixos G (ginásio) e C (central) antes do número da sala, para indicar 
o prédio em que a sala está localizada.

HORÁRIO DE AULA NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO
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CALENDÁRIO ACADÊMICO 
As atividades administrativas e acadêmicas do ano letivo na Universidade estão 
previstas no Calendário Acadêmico, disponível em: 
portal.unila.edu.br/prograd/estudantes/calendario-academico .

DOCUMENTAÇÃO INTERNACIONAL
Para permanecer legalmente no Brasil durante o tempo necessário para desenvolver 
sua graduação, os discentes internacionais devem dar entrada na documentação 
de sua permanência temporária no País – Carteira de Registro Nacional Migratório 
(CRNM). Esse registro pode ser feito por meio do:

– Visto de Estudante (Vitem IV) | renovação anual;
– Acordo Mercosul para os países-membros e associados | renovação a cada 2 anos;
– Carteira Fronteiriça para Argentina (Puerto Iguazú) e Paraguai (Ciudad del Este, 
Presidente Franco e Hernandarias) | validade de 5 anos.
*Observação: a Carteira Fronteiriça não permite residência no Brasil.

A renovação da CRNM deve ser feita no site da Polícia Federal (www.dpf.gov.br), 
mediante solicitação de agendamento on-line. O agendamento deve ser feito de 
trinta (30) a noventa (90) dias antes do prazo de vencimento. Os documentos para 
renovação do CRNM diferem conforme o visto, acordo ou carteira. 

Para mais informações a respeito do tipo de documento necessário para a renovação 
da CRNM, conforme cada tipo de visto ou acordo, consulte a Seção de Apoio ao 
Estrangeiro, pelo e-mail sae.proint@unila.edu.br ou pelos telefones (45) 3529-2167 
e 3529-2174.

HORÁRIO DAS AULAS ENTRE SEGUNDA E SEXTA-FEIRA
Matutino

Intervalo Intervalo IntervaloIntervalo Intervalo

Matutino

(M1)
8h às 8h50

(M3)
10h às 10h50

(SM3)
10h às 10h50

(SM5)
11h40 às 12h30

(SM1)
8h às 8h50

(M2)
8h50 às 9h40

(M4)
10h50 às 11h40

(SM4)
10h50 às 11h40

(SM6)
12h30 às 13h20

(SM2)
8h50 às 9h40

(T1) 
12h40 às 13h30

(T3)
14h40 às 15h30

(ST9)
16h às 16h50

(ST11)
17h40 às 18h30

(T5)
16h20 às 17h10

(ST7)
14h às 14h50

(T2)
13h30 às 14h20

(T4)
15h30 às 16h20

(ST10)
16h50 às 17h40

(ST12)
18h30 às 19h20

(T6)
17h10 às 18h

(ST8)
14h50 às 15h40

(N1)
19h às 19h50

(N3)
21h às 21h50

(N2)
19h50 às 20h40

(N4)
21h50 às 22h40

Vespertino VespertinoNoturno
HORÁRIO DAS AULAS AOS SÁBADOS

ORIENTAÇÕES BÁSICAS
AOS ESTUDANTES
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ACESSO ÀS INFORMAÇÕES BÁSICAS DO SEU CURSO
Na página do seu curso, você encontra o Projeto Pedagógico de Curso (PPC), com 
o perfil e os objetivos da graduação, a Matriz Curricular a ser cursada, o Projeto 
Pedagógico do Ciclo Comum de Estudos, entre outras informações. Você pode 
acessá-las em: portal.unila.edu.br/graduacao.

Informações sobre seu registro acadêmico (requerimentos, processos, atestados, 
histórico, matrículas e outros) devem ser solicitadas junto à Secretaria Acadêmica. O 
Atestado de Matrícula, o Histórico Escolar e os Planos de Ensino podem ser acessados 
diretamente pelo SIGAA.

Informações específicas do seu Curso você deve solicitar à Coordenação do Curso.

Outras informações podem ser obtidas 
nas Pró-Reitorias da UNILA:

INSTITUTOS
E-mails das secretarias acadêmicas

ILAACH 
Instituto Latino-Americano de Arte, 

Cultura e História
secretaria.academica.ilaach@unila.edu.br

ANTROPOLOGIA – Diversidade Cultural 
Latino-Americana
antropologia@unila.edu.br
CINEMA E AUDIOVISUAL 
coordenacao.cea@unila.edu.br
HISTÓRIA – Licenciatura 
historia.licenciatura@unila.edu.br
HISTÓRIA DA AMÉRICA LATINA
coordenacao.historia@unila.edu.br
LETRAS, ARTES E MEDIAÇÃO CULTURAL 
coordenacao.letras@unila.edu.br
LETRAS – Espanhol e Português como 
Línguas Estrangeiras
coordenacao.leple@unila.edu.br

ILAESP 
Instituto Latino-Americano de 

Economia, Sociedade e Política
secretaria.academica.ilaesp@unila.edu.br

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E POLÍTICAS PÚBLICAS
coordenacao.adppp@unila.edu.br
CIÊNCIA POLÍTICA E SOCIOLOGIA  – Sociedade, 
Estado e Política na América Latina
politica.sociologia@unila.edu.br
CIÊNCIAS ECONÔMICAS – Economia,  Integração e 
Desenvolvimento
ciencias.economicas@unila.edu.br
DESENVOLVIMENTO RURAL E SEGURANÇA ALIMENTAR
desenvolvimento.rural@unila.edu.br
FILOSOFIA
filosofia.licenciatura@unila.edu.br
RELAÇÕES INTERNACIONAIS E INTEGRAÇÃO
coordenacao.rii@unila.edu.br
Serviço Social
coordenacao.servicosocial@unila.edu.br

ILACVN 
Instituto Latino-Americano de Ciências 

da Vida e da Natureza
secretaria.academica.ilacvn@unila.edu.br

BIOTECNOLOGIA
coordenacao.biotecnologia@unila.edu.br

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Ecologia e Biodiversidade 
ciencias.biologicas@unila.edu.br
CIÊNCIAS DA NATUREZA – Biologia, Física e Química
ciencias.natureza@unila.edu.br
ENGENHARIA FÍSICA
coordenacao.ef@unila.edu.br
MATEMÁTICA – Licenciatura
matematica@unila.edu.br
QUÍMICA – Licenciatura
quimica.licenciatura@unila.edu.br
MEDICINA
coordenacao.medicina@unila.edu.br
SAÚDE COLETIVA
coordenacao.saudecoletiva@unila.edu.br

ILATIT 
Instituto Latino-Americano de 

Tecnologia, Infraestrutura e Território
secretaria.academica.ilatit@unila.edu.br

ARQUITETURA E URBANISMO 
arquitetura.urbanismo@unila.edu.br
ENGENHARIA CIVIL DE INFRAESTRUTURA
engenharia.civil@unila.edu.br
ENGENHARIA DE ENERGIA 
engenharia.energia@unila.edu.br
ENGENHARIA FÍSICA 
coordenacao.ef@unila.edu.br
ENGENHARIA DE MATERIAIS 
engenharia.em@unila.edu.br
ENGENHARIA QUÍMICA
quimica@unila.edu.br
GEOGRAFIA – Licenciatura
geografia.licenciatura@unila.edu.br
GEOGRAFIA – Bacharelado
geografia.bacharelado@unila.edu.br

PROEX - Pró-Reitoria de Extensão
portal.unila.edu.br/proex

PROGRAD - Pró-Reitoria de Graduação
portal.unila.edu.br/prograd

PROGEPE - Pró-Reitoria de Gestão
de Pessoas
portal.unila.edu.br/progepe

PROPLAN - Pró-Reitoria de Planejamento, 
Orçamento e Finanças
portal.unila.edu.br/proplan

PRÓ-REITORIAS
Sites

PRPPG - Pró-Reitoria de Pesquisa e
Pós-Graduação
portal.unila.edu.br/prppg

PROINT - Pró-Reitoria de Relações
Institucionais e Internacionais
portal.unila.edu.br/proint

PRAE - Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis
portal.unila.edu.br/prae

PROAGI - Pró-Reitoria de Administração, 
Gestão e Infraestrutura
portal.unila.edu.br/proagi

CURSOS
E-mails das coordenações

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL
A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis 
(PRAE) é responsável por desenvolver e 
apoiar ações de assistência estudantil, 
tendo por objetivos contribuir para 
a redução dos índices de abandono/
evasão e favorecer o aproveitamento 
acadêmico para a conclusão do curso de 
graduação no tempo regular, evitando a 
retenção na trajetória universitária. Os 
atendimentos são de caráter individual 
e/ou em grupos e são realizados por 
equipe multidisciplinar composta 
por psicólogos, enfermeiros, médico, 
técnicos de enfermagem, assistentes 
sociais, pedagoga, sociólogo, produtor 
cultural, administradores e assistentes 
em administração.

A PRAE disponibiliza aos discentes: 
atenção à saúde; ações de promoção das 
condições de bem-estar e qualidade de 
vida; atendimento e acompanhamento 
social, psicológico e pedagógico; 
orientações para permanência 
estudantil; e ações afirmativas. Além 
disso, realiza os processos de seleção 
e repasse de auxílios financeiros de 
assistência estudantil aos discentes que 
comprovem condição de vulnerabilidade 
socioeconômica, conforme legislação 
específica do Programa Nacional de 
Assistência Estudantil (PNAES). Para 
mais informações, o estudante deve 
entrar em contato pelo e-mail prae@
unila.edu.br ou pelo telefone +55 (45) 
3529-2758.



Manual do calouro 2019 3

APOIO ACADÊMICO
O Departamento de Apoio Acadêmico ao Aluno (DAAA)/PROGRAD é responsável 
por ações que auxiliam os estudantes de graduação da UNILA nos seus processos 
de aprendizagem, a partir de iniciativas que buscam a integração do estudante à 
Universidade, a permanência e a formação de qualidade. Juntamente a outros 
setores de atendimento, o DAAA planeja e realiza encontros pedagógicos com os 
estudantes para tratar de questões como: adaptação ao Ensino Superior; organização 
da rotina nos tempos e espaços de estudo; técnicas de estudo; plano de estudos para 
a integralização curricular no curso de graduação; normas de graduação; programas 
acadêmicos e possibilidades de bolsas na graduação; entre outras temáticas. Além 
disso, este departamento realiza a gestão dos seguintes programas acadêmicos: 
Programa de Monitoria Acadêmica (PROMA), Programa de Educação Tutorial (PET), 
Programa de Apoio à Vivência dos Componentes Curriculares (PVCC), Programa de 
Apoio à Realização do TCC e Programa de Apoio à Participação Discente em Eventos. 
Os estudantes interessados em participar das referidas ações, ou que precisarem de 
algum esclarecimento, podem entrar em contato com o DAAA pessoalmente (UNILA 
– Vila A, sala 3B, térreo), pelo telefone 3529-2885 ou pelo e-mail prograd.daad@
unila.edu.br.

NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE E APOIO À INCLUSÃO
O Núcleo de Acessibilidade e Apoio à Inclusão (NAAI), criado no ano de 2014, tem o 
objetivo de oferecer às pessoas com deficiência, sejam servidores(as) ou estudantes, 
condições de igualdade, acessibilidade e permanência na UNILA. Além disso, o NAAI 
mantém um diálogo permanente entre Universidade e Comunidade, estreitando 
laços de amparo, orientação, adequação de barreiras pedagógicas, edificações, 
transporte, informação e comunicação.
Para mais informações, entre em contato pelo e-mail 
nucleo.acessibilidade@unila.edu.br. 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA E AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E 
INOVAÇÃO
O Programa Institucional de Iniciação, na modalidade remunerada e voluntária, tem 
como objetivo geral contribuir para a formação de recursos humanos para pesquisa, 
despertando a vocação científica e tecnológica, incentivando talentos potenciais 
entre estudantes de graduação.A iniciação compreende os seguintes programas: 
Programa Institucional de Iniciação  Científica    (PIBIC), nas modalidades de Iniciação 
Científica (IC), Iniciação  Científica  Ações  Afirmativas (IC-AF) e Iniciação Científica 
do Ensino Médio  (IC-EM); Programa  Institucional de Iniciação ao Desenvolvimento 
Tecnológico e Inovação (PIBITI); Programa Institucional de Voluntariado em Iniciação 
Científica  e  Iniciação ao Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIVICTI).

Os editais são lançados anualmente. O estudante, indicado pelo docente, será 
orientado durante o período de 12 meses e, na conclusão, deverá apresentar 
relatório final e resumo expandido, que deverá ser apresentado no evento anual de 
Iniciação Científica e Iniciação ao Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (EICTI).
Mais informações poderão ser consultadas na página: 
portal.unila.edu.br/prppg/pesquisa/programas/pibic.

EXTENSÃO
A extensão é um processo educativo, cultural, científico e político que, articulado 
ao ensino e à pesquisa, viabiliza a relação transformadora entre Universidade e 
Sociedade, valorizando a inserção de estudantes na comunidade. É um processo 
dialético de teoria e prática que transforma a concepção de “sala de aula”, que não 
mais se limita ao espaço físico tradicional. A Extensão na UNILA atua por meio de 
programas, projetos, cursos, eventos e publicações. Essas ações permitem a criação 
de redes de conhecimento, contribuindo com a troca de saberes e a participação 
efetiva da comunidade na Universidade.

Estudantes podem participar das atividades de extensão desde o primeiro semestre, 
como bolsistas ou de forma voluntária. Para ser extensionista, acesse os editais e 
documentos publicados pela PROEX. Para conhecer mais sobre a extensão na UNILA, 
consulte a Política de Extensão e outras normativas, em portal.unila.edu.br/proex.
Contato: proex@unila.edu.br
Jardim Universitário (JU) - Sala C111 +55 (45) 3529-2192

MANUAL DO ESTUDANTE
Muitas outras informações você pode 
encontrar no Manual do Estudante, 
disponível no site da UNILA: portal.
unila.edu.br/prograd/estudantes.

BIBLIOTECA
A BIUNILA subdivide-se em: 
a) BIUNILA Central, que funciona na 
Biblioteca Paulo Freire, no PTI;
b) BIUNILA Jardim Universitário (JU). 
Se você quiser realizar empréstimos 
de materiais bibliográficos, deverá 
cadastrar-se na biblioteca pelo SIGAA. 

Os acadêmicos dos cursos de graduação 
da UNILA poderão retirar até cinco 
livros ou materiais bibliográficos 
simultaneamente com o prazo para 
empréstimo de sete dias.
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TRANSPORTE
A UNILA dispõe de um sistema de transporte interunidades. A tabela com os horários 
e pontos de embarque está disponível em: portal.unila.edu.br/proagi/coinfra/
horarios-intercampi.

UNIDADES DA UNILA
São unidades de atendimento aos discentes:
a) Jardim Universitário (JU)
Av. Tarquínio Joslin dos Santos, 1000
Local com espaços para aulas, laboratórios, setores administrativos e atividades de 
diversos cursos.  

b) Vila A
Av. Sílvio Américo Sasdelli, 1842 - Vila A, Edifício Comercial Lorivo
Local onde está instalada a Reitoria e setores de diversas pró-reitorias.

c) Parque Tecnológico da Itaipu Binacional (PTI)
Av. Tancredo Neves, 6731 - Bloco 4
Local com espaços para aulas, laboratórios, setores administrativos e atividades de 
diversos cursos.

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO 
SOCIAL (SECOM)
A SECOM é responsável pelo 
planejamento e execução das políticas 
de comunicação da Universidade. 
Atua no desenvolvimento de planos 
e ações estratégicas que buscam a 
construção da imagem institucional 
e a excelência na interação entre a 
UNILA e seus mais variados públicos. A 
Secretaria trabalha na perspectiva da 
Comunicação Integrada, atuando em 
diversas frentes: jornalismo, imprensa, 
comunicação interna, relações públicas, 
mídias digitais, produção audiovisual, 
entre outras. Conheça os veículos de 
comunicação oficiais da UNILA:

Site
O site institucional (portal.unila.
edu.br) é o principal veículo de 
comunicação da UNILA. No portal, estão 
concentradas todas as informações de 
cunho acadêmico e institucional da 
Universidade, visando à transparência 
pública e reunindo elementos 
multimídias de comunicação

La Semana Unilera
O La Semana Unilera é um informativo 
digital enviado a docentes, técnicos 
e estudantes da UNILA, às terças e 
quintas-feiras, pelo e-mail institucional. 
Os informes veiculados no informativo 
também são publicados nas páginas 
do Estudante (portal.unila.edu.br/
estudantes)

Mídias Sociais
As mídias sociais são uma ferramenta 
de divulgação de informações e de 
interação com os públicos-alvo da 
UNILA, em uma linguagem leve e 
informal. São trabalhadas como um 
complemento aos meios oficiais, 
acrescentando conteúdos exclusivos. 

Siga a UNILA nas mídias sociais:
– facebook.com/unila.oficial
– instagram.com/instaunila
– youtube.com/unila
– twitter.com/unila

UNILA PTI

UNILA JU

UNILA Vila A

Atenção: Por estar localizado dentro da Itaipu Binacional, o PTI situa-se numa 
área de segurança nacional. Assim, para ter acesso, você sempre precisará da sua 
identificação (que consiste num crachá emitido pelo próprio PTI). Nos primeiros 
dias de aula, utilize o crachá provisório recebido no ato da matrícula, até que você 
receba o crachá definitivo. O uso do crachá é obrigatório o tempo todo e dá acesso 
apenas à área da Universidade, não sendo permitido o acesso às áreas próprias da 
Usina. Aparelhos eletrônicos (exceto celulares e tablets) ou objetos alheios à rotina 
acadêmica deverão ser apresentados no Credenciamento antes da entrada, para 
devida identificação, pois todos estão sujeitos à revista pela Segurança Empresarial 
de Itaipu na saída. É importante ter consigo a nota fiscal do equipamento. 


