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O QUE AS 
COORDENAÇÕES 
FAZEM?

Elabora, divulga e fornece documentos re-
lacionados aos alunos, como processos de 
matrícula, histórico escolar, equivalência, 
estágio, integralização, formatura, diploma 
sendo responsável por todo acompanha-
mento pedagógico e administrativo da 
aluna(o).

Responsáveis: Coordenador(a) + secretá-
ria(o).



O QUE O
DEPARTAMENTO FAZ?
É responsável por assuntos relacionados 
aos seus cursos, como solicitar novos 
professores, organizar atividades de ex-
tensão, criar os planos de ensino de dis-
ciplinas e abrir turmas, organizar reuni-
ões plenárias, promover concursos pú-
blicos.
Atende pedidos de equivalência, emen-
tas, revisões de provas, entre outros.

Responsáveis: Chefe + secretária(o).010202



O QUE A DIREÇÃO 
DO SETOR FAZ?
Aprova, encaminha ou executa solicita-
ções das unidades subordinadas (afasta-
mentos, abertura de concursos, sessão pú-
blica de formatura, processos disciplinares, 
etc).
É responsável por assuntos administrati-
vos (férias, reuniões setoriais, patrimônio, 
execução orçamentária, manutenção pre-
dial, etc).

Responsáveis: Diretora + Equipe (secretá-
ria, financeiro. comunicação e almoxarifa-
do)03



ONDE FICA MEU CAMPUS?

Rua XV de Novembro, 1299 - Centro 

Design



DeArtes

Rua Cel. Dulcídio, 638 - Batel

ONDE FICA MEU CAMPUS?



Decom    

Rua Bom Jesus, 650 - Juvevê

ONDE FICA MEU CAMPUS?



O QUE MAIS 
EU PRECISO 

SABER?



O Estacionamento no campus Juvevê é 
gratuito e é necessário ter um adesivo que 
você pode retirar na Secretaria do Setor

Temos o ponto do Intercampi na frente do 
campus Juvevê e no Campus Agrárias. O 
horário você encontra no site da PRAE

O RU mais próximo fica no Campus Agrá-
rias (Rua dos Funcionários, 1540, Juvevê) 
no valor de R$1,30

CAMPUS Decom



(Campus Decom)

Empréstimo de Equipamentos

O nosso campus possui equipamentos que 
podem ser emprestados, como câmeras foto-
gráficas, tripés, luzes de estúdio, câmeras fil-
madoras, microfones e gravadores. O em-
préstimo pode ser feito por 1 dia na sala da 
Secretaria do Departamento. Mas não se es-
queça de cuidar dos equipamentos! 

Eles são para o uso de todos.



O Estacionamento é gratuito sendo com-
partilhado por alunos, professores e funcio-
nários

Temos o ponto do Intercampi na frente do 
campus DeArtes. O horário você encontra 
no site da PRAE

Os alunos e alunas do DeArtes podem optar 
por utilizar o RU • Reitoria e RU • Agrárias 
sendos os mais próximos da região no valor 
de R$ 1,30

CAMPUS DeArtes

RU • Reitoria: Rua Amintas de Barros, Centro

RU • Agrárias: Rua dos Funcionários, 1540, Juvevê



Não possui Estacionamento, somente 
nas ruas próximas ao campus

Temos o ponto do Intercampi na frente do 
campus da Reitoria na Rua General Carnei-
ro. O horário você encontra no site da 
PRAE

O RU mais próximo é localizado no 
Campus da Reitoria no valor de R$1,30

CAMPUS Design



Digital
Sites

Em nosso site você encontra todas as informações ins-
titucionais, notícias pertinentes aos departamentos e 
a UFPR, link para os sites dos Departamentos de 
Artes, Comunicação e Design, documentos impor-
tantes como o calendário acadêmico, manual do 
aluno, grades horárias, etc.

• sacod.ufpr.br/portal/artes/

• sacod.ufpr.br/portal/

• sacod.ufpr.br/portal/comunicacao/

• sacod.ufpr.br/portal/dedesign/

Artes

Comunicação
Design



  Redes Sociais
/sacodufpr

@sacodufpr

/sacodufpr
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Sejam bem vindas
 e bem vindos!


