
 
 
 
 

 
 

1) Quais os documentos que regulamentam a organização dos cursos de 
graduação na UTFPR? 
 
Os cursos da UTFPR seguem a Legislação Nacional e a legislação 
específica da UTFPR: 
 
Regulamento da Organização Didático-Pedagógica dos Cursos de 
Graduação da UTFPR 
Legislação 

  
Documentos e Informações dos Cursos de Graduação da UTFPR/CP:  

 
Cursos UTFPR/CP 

 
2) Qual documento estabelece os deveres e direitos dos estudantes da 

UTFPR/CP? 
 
Regulamento Disciplinar do Corpo Discente da UTFPR  
UTFPR atualiza Regulamento Disciplinar dos alunos 

 
 

3) Quais os documentos que regulamentam a organização da UTFPR?  
 
Documentos Institucionais 
Geral - Legislação da UTFPR 
PDI 2013-2017  
Regimento Geral da Universidade Tecnológica Federal do Paraná UTFPR 
Regimento dos Campi da Universidade Tecnológica Federal do Paraná 
UTFPR   
 

4) Como está organizada a estrutura universitária da UTFPR/CP? 
 
Estrutura Universitária 

 
5) O que é o NUAPE? 

 
O NUAPE, é o Núcleo de Acompanhamento Psicopedagógico e Assistência 
Estudantil, e tem por objetivo o apoio pedagógico, psicológico e social aos 
alunos do Câmpus Cornélio Procópio, através da orientação, 
acompanhamento e desenvolvimento de projetos. Mais informações: 
NUAPE 

http://www.utfpr.edu.br/estrutura-universitaria/pro-reitorias/prograd/legislacao/RegulameentodaOragnaizaoDidticoPedaggica_20162f.pdf
http://www.utfpr.edu.br/estrutura-universitaria/pro-reitorias/prograd/legislacao/RegulameentodaOragnaizaoDidticoPedaggica_20162f.pdf
http://www.utfpr.edu.br/estrutura-universitaria/pro-reitorias/prograd/legislacao
http://www.utfpr.edu.br/cornelioprocopio/cursos
http://www.utfpr.edu.br/estrutura-universitaria/diretorias-de-gestao/dircom/noticias/noticias/utfpr-atualiza-regulamento-disciplinar-dos-alunos
http://www.utfpr.edu.br/estrutura-universitaria/diretorias-de-gestao/dircom/noticias/noticias/utfpr-atualiza-regulamento-disciplinar-dos-alunos
http://www.utfpr.edu.br/a-instituicao/documentos-institucionais
http://www.utfpr.edu.br/estrutura-universitaria/pro-reitorias/prograd/legislacao/geral
http://www.utfpr.edu.br/a-instituicao/documentos-institucionais/pdi-2013-2017
http://www.utfpr.edu.br/a-instituicao/documentos-institucionais/regimento-geral
http://www.utfpr.edu.br/a-instituicao/documentos-institucionais/regimento-dos-campi-da-utfpr/estrutura-universitaria/couni/portarias/2009_deliberacoes/deliberacao-10-regimento-dos-campi
http://www.utfpr.edu.br/a-instituicao/documentos-institucionais/regimento-dos-campi-da-utfpr/estrutura-universitaria/couni/portarias/2009_deliberacoes/deliberacao-10-regimento-dos-campi
http://www.utfpr.edu.br/cornelioprocopio/estrutura-universitaria
http://www.utfpr.edu.br/cornelioprocopio/estrutura-universitaria/diretorias/dirgrad/departamento-de-educacao/nuape-nucleo-de-acompanhamento-psicopedagogico-e-assistencia-estudantil


Departamento de Educação 
 

6) Qual o horário de funcionamento do RU e horário das refeições?  
 
Segunda a sexta das 7:30 ás 21:30.  
Almoço de segunda a sábado das 11:00 ás 14:00.  
Jantar de segunda a sexta das 17:30 ás 21:30. 
 

7) Até quando o calouro receberá o RA e senha por email? 
 
O código será enviado até o primeiro dia de aula. Faz-se necessário 
verificar o email cadastrado no SISU. Por favor, verificar a caixa de spam. 

 
8) Como participar do processo de seleção para o programa dos auxílios 

estudantis? 
 
As orientações e prazos para participação do processo de seleção para o 
programa dos auxílios estudantis são definidas em edital: 
 
Edital 2017.2 - Edital válido para o segundo semestre de 2017 que trata do 
processo de seleção para o programa dos auxílios estudantis dos 
estudantes calouros do grupo G4 e G5 e veteranos que se enquadram no 
grupo G6. 

 
9) "Onde é minha sala?" "Onde devo ir?" 

 
É muito importante que o aluno participe do tour realizado pelos diretórios 
estudantis para que conheça as salas e os blocos da universidade. 
Pergunte aos guias do tour sobre os blocos mais utilizados no primeiro 
semestre do seu curso. Caso o aluno não tenha participado do tour, ele 
pode pedir a localização das salas nos seguintes locais: DCE, Audiovisual, 
DEPED - NUAPE e NUENS e Portaria. 
 

10) Como funciona o atendimento da biblioteca? 
 

O atendimento é realizado pessoalmente, por telefone (43 3520-4037) ou 
por e-mail (debib-cp@utfpr.edu.br). 
A Biblioteca de Cornélio Procópio faz parte do Sistema de Bibliotecas (SIBI) 
é o órgão que coordena as atividades das Bibliotecas da UTFPR, abaixo o 
link do SIBI 
SIBI (você será redirecionado para a página da reitoria) 
 
Para maiores informações quanto ao uso e serviços da Biblioteca 
disponibilizamos o Guia do Usuário: 
Guia do usuário 
Biblioteca e Produção acadêmica  

 

http://www.utfpr.edu.br/cornelioprocopio/estrutura-universitaria/diretorias/dirgrad/departamento-de-educacao
http://www.utfpr.edu.br/estrutura-universitaria/reitoria/assessorias/assessoria-para-assuntos-estudantis/programa-auxilio-estudantil/editais-do-programa/edital-2017.2/view
http://www.utfpr.edu.br/dibib
http://www.utfpr.edu.br/cornelioprocopio/biblioteca-e-producao-academica/acesso-usuario/arquivos/guia-do-usuario
http://www.utfpr.edu.br/cornelioprocopio/biblioteca-e-producao-academica


11) Quais são os horários de monitoria? 
 

Os horários de monitorias são disponibilizados no Portal do Aluno, câmpus 
Cornélio Procópio e no mural em frente a sala A-134 (sala da monitoria) 
Portal do Aluno:  
http://www.utfpr.edu.br/cornelioprocopio/alunos 
Monitoria  

 
12)  Como funciona o moodle? 

 
O moodle é o sistema online da UTFPR utilizado pela maioria dos 
professores para compartilhar APS (Atividade Prática Supervisionada), 
Slides utilizados na sala de aula, entre outros arquivos e documentos. 
Primeiro o aluno deve acessar o site http://moodle.utfpr.edu.br/, inserir seu 
login e senha e logo após se inscrever na disciplina desejada cujo código e 
senha será repassado em aula com o professor da respectiva disciplina. 

 
13)  Como encontrar o meu diretório?  

 
Os Diretórios acadêmicos dos cursos se apresentam na recepção dos 
calouros. Muitos deles não têm local físico específico para serem 
encontrados. Você pode encontrá-los por site, redes sociais ou 
conversando com algum integrante do DCE (Diretório Central de 
Estudantes) na sala do DCE (www.facebook.com/dceutfprcp/).  
As páginas dos Centros e Diretórios Acadêmicos (com seus respectivos 
cursos) são:  
Licenciatura em Matemática: CAMAT 
(www.facebook.com/CamatUTFPRCP) 
Engenharia de Computação, Engenharia de Software e Análise e 
desenvolvimento de sistemas: DACOMP (www.facebook.com/dacompcp), 
www.dacomp.com.br ou pelo telefone (11 958958970) 
Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica e Engenharia de Controle e 
Automação: DAELT (www.facebook.com/DAELTCornelioProcopio)  
Engenharia Mecânica: DAMEC (www.facebook.com/utfpr.damec)  
 

14)  Quais os grupos de pesquisa em atividade na UTFPR/CP?  
 
Os grupos de pesquisa associados ao Campus Cornélio Procópio da 
UTFPR podem ser visualizados a partir da página da Diretoria de Pesquisa 
e Pós-Graduação (DIRPPG) relacionada a grupos de pesquisa. 
Grupos de pesquisa 
 

15)  O que é o Programa de Iniciação Científica?  
 
Programa de Iniciação Científica 

 

http://www.utfpr.edu.br/cornelioprocopio/alunos
http://www.utfpr.edu.br/cornelioprocopio/alunos/monitoria-2015
http://moodle.utfpr.edu.br/
http://www.facebook.com/dceutfprcp/
http://www.facebook.com/CamatUTFPRCP
http://www.facebook.com/dacompcp
http://www.dacomp.com.br/
http://www.facebook.com/DAELTCornelioProcopio
http://www.facebook.com/utfpr.damec
http://www.utfpr.edu.br/cornelioprocopio/estrutura-universitaria/diretorias/dippg/grupos-de-pesquisa
http://www.utfpr.edu.br/cornelioprocopio/estrutura-universitaria/diretorias/dippg/grupos-de-pesquisa
http://www.utfpr.edu.br/cornelioprocopio/pesquisa/grupos-de-pesquisa
http://www.utfpr.edu.br/estrutura-universitaria/pro-reitorias/proppg/iniciacao-cientifica-e-tecnologica/iniciacao-cientifica


16) O que é a Incubadora de Inovações da Universidade Tecnológica 
(IUT)? 
 
A Incubadora de Inovações da Universidade Tecnológica (IUT) da UTFPR 
Câmpus Cornélio Procópio tem como objetivo principal o apoio à formação 
de empresas de base tecnológica e inovadoras. 
Incubadora de Inovações da Universidade Tecnológica (IUT) da UTFPR 
Câmpus Cornélio Procópio 
http://incubadora.cp.utfpr.edu.br/site/ 

 
17) Como buscar emails e telefones dos servidores da universidade?  

 
Contato/Ramais 

 

 

http://www.utfpr.edu.br/cornelioprocopio/estrutura-universitaria/diretorias/direc/incubadora
http://www.utfpr.edu.br/cornelioprocopio/estrutura-universitaria/diretorias/direc/incubadora
http://incubadora.cp.utfpr.edu.br/site/
http://www.utfpr.edu.br/cornelioprocopio/contato

