Visite a UEL

Com 48 anos, a UEL é destaque nacional em ensino, pesquisa e extensão e
vem se solidificando também internacionalmente.
,
São 53 cursos presenciais de Graduação e 261 de Pós-Graduação
res e
reunindo uma comunidade de 25 mil pessoas, entre estudantes, professo

servidores técnico-administrativos.
Fundada em 1970 e reconhecida no ano seguinte, a UEL é o resultado do
para
esforço de lideranças em criar uma instituição de ensino superior
cinco
alavancar o desenvolvimento regional, e que nasceu ao incorporar
o de
faculdades pioneiras. Em quase 50 anos, a UEL vem cumprindo sua missã
acaso
desenvolver novas tecnologias e aprimorar recursos humanos. Não por
ogia
Londrina é considerada um polo agrícola, de saúde e referência na Tecnol
da Informação e Comunicação.

Museu de Anatomia
Prof. Carlos da Costa Branco
O Museu Didático de Anatomia teve seu início em
Com mais de 55 anos, o Museu possui
coleções de fotos, pranchas, pôsteres e
outros materiais de especial valor científico,
promove o intercâmbio com instituições
congêneres e visa o aproveitamento de
especialistas para palestras e cursos.

Quem pode visitar?
Normalmente não recebe pessoas sozinhas,
mas caso seja necessário, é possível, além de
grupos e escolas

Precisa agendar? Com que antecedência?
É necessário agendar. A antecedência depende
Da disponibilidade de quem irá receber.

Como agendar?
Pela secretaria do Departamento de Anatomia,
no telefone (43) 3371-4581 ou 3371-4377

Quem irá atender?
Alunos de diversos cursos da UEL

1962, por meio da Faculdade Estadual de
Odontologia (FEOL), com uma pequena coleção
de crânios de animais doados pelo professor
Carlos da Costa Branco. Em 9 de outubro de 1997,
as professoras Marilinda Vieira dos Santos Costa,
Maria Aparecida Vivan de Carvalho e Vilma
Schwald Babboni concretizaram um antigo sonho
do Departamento, ao dar o nome do primeiro
professor de Anatomia ao Museu, que passou a se
chamar Museu Professor Carlos da Costa Branco.
Em 1963, os professores Odila Santiago Eugênio e
Carlos da Costa Branco catalogaram e
etiquetaram as peças existentes, assim como
algumas doadas pela comunidade. Logo em
seguida foi aprovada a efetiva criação do Museu
Didático de Anatomia, cadastrado na Secretaria
de Informática e Documentação (SID) e no
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE). Atualmente é vinculado a um projeto de
extensão e objetiva a formação de recursos
humanos na área de Anatomia, além de
oportunizar campo de estágio aos acadêmicos de
diferentes cursos, e possibilitar a orientação e
instrução para a confecção de peças e montagem
de esqueletos, entre outras atividades.

Qual a capacidade de atendimento?
Não há um número fixo, pois há vários dias que
podem ser visitados, então dependerá da
disponibilidade do espaço. Os dias de visita são:
terças-feiras de manhã e á tarde, às quartasfeiras de tarde e à noite, e nas quintas-feiras de
manhã, à tarde e à noite.
Mais informações sobre o Museu:
http://www.uel.br/ccb/anat/pages/museudidatico-professor-carlos-c.-branco.php

Planetário de Londrina
Quando passam na frente do planetário, poucas
Implantado em 15/12/2003, o Planetário
oferece sessões de filmes e documentários.
É aberto ao público no último sábado de
cada mês com sessões gratuitas e a R$ 3.

pessoas sabem que ele é um projeto de extensão
da UEL. O planetário, o Centro de Ciências e o
Observatório fazem parte do Museu de Ciência e
Tecnologia. Ele foi implantado mediante
convênio entre Associação Vitae de Apoio à
Cultura, Educação e Promoção Social , UEL e
Itedes ( Instituto de Tecnologia e
Desenvolvimento Econômico e Social), em 15 de
dezembro de 2003, sob coordenação do Prof.
Sérgio Mello de Arruda. Seu prédio foi construído
no centro da cidade de Londrina, pela Prefeitura
Municipal, em 1992, e passou por uma reforma
em 2005.
O planetário é um espaço de experiências que
reúnem não apenas o conhecimento já adquirido,
mas que despertam para o novo e colocam o
público frente a frente com o Universo.

Quem pode visitar?

Quem irá atender?

Pessoas sozinhas ou em grupo.

Duas funcionárias que dispõem de conhecimento
em Astronomia recebem os visitantes.

Precisa agendar? Com que antecedência?
Escolas e grupos devem agendar.

Qual a capacidade de atendimento?
A sala comporta até 43 pessoas.

Como agendar?
Pelo telefone (43) 3326-0567.
Também é necessário preencher o formulário
disponível na página
http://www.uel.br/cce/mct/planetario/portal/p
ages/formagendamento.php. O formulário deve
ser enviado por e-mail, com carimbo e
assinatura do responsável da entidade com pelo
menos 10 dias de antecedência da visita.

Informações adicionais:
No último sábado de cada mês, as sessões custam
R$ 3 para o público.
Em outras datas, as escolas de municipais de
Londrina não pagam. Escolas estaduais de
Londrina e escolas municipais e estaduais de
outras cidades pagam R$ 70 pela visita. Grupos de
idosos têm custo de R$ 70. Já escolas particulares
e grupos privados, R$ 100.
Mais informações sobre o planetário:
http://www.uel.br/cce/mct/planetario/portal/

Museu Histórico de Londrina
“Padre Carlos Weiss”
O Museu iniciou seu funcionamento em 1970
nos porões do Colégio Estadual Hugo Simas,
por iniciativa de professores e estudantes do

Cartão-postal de Londrina, fica na
antiga estação ferroviária da cidade.
Promove uma viagem pela história
londrinense e paranense.

Curso de História da UEL. Em 1974 passou a
ser Órgão Suplementar da Universidade e em
1986 passou a ocupar o prédio da antiga
Estação Ferroviária de Londrina. Em 1996,
iniciou a execução do projeto de revitalização
Memória Viva, e em dezembro de 2000 foi
reaberto ao público. Tem como objetivos
subsidiar as atividades acadêmicas na UEL e
integra ensino, pesquisa e extensão em
História e áreas afins; serve como campo de
estágio para estudantes de graduação da UEL
e instituições conveniadas e constitui espaço
dinâmico para os movimentos e ações
culturais e educativas da cidade e região ao
promover a reflexão crítica sobre a
experiência histórica por meio de atividades
diversas.

Quem pode visitar?

Qual a capacidade de atendimento?

Pessoas sozinhas ou em grupo.

Se quiser guia, é necessário um grupo de 10
pessoas e a capacidade máxima depende do

Precisa agendar? Com que antecedência?
Caso queria um guia, é necessário agendar
com pelo menos dois dias de antecedência.

dia de visita, pois pode haver outros grupos
já agendados.

Quem irá atender?
Os estudantes do curso de História da UEL.

Como agendar?
Pelos telefones (43) 3323-0082 ou
3324-4641

Mais informações sobre o museu:
http://www.uel.br/museu/

Núcleo de Estudos da Cultura Japonesa
O NECJ tem como objetivo
desenvolver estudos e pesquisas
sobre a língua e cultura japonesa,
além de prestar serviços à
comunidade e fortalecer as relações
entre o Brasil e o Japão.

Quem pode visitar?
Pessoas sozinhas ou em grupo.

Precisa agendar? Qual a antecedência?
É necessária a antecedência de alguns dias a
depender do tamanho do grupo.

Coordenado pela professora Estela Okabayaski
Fuzii, o Núcleo de Estudos da Cultura Japonesa
NECJ é vinculado à Assessoria de Relações
Internacionais da UEL e ao Gabinete da
Reitoria. Criado e implantado em 6 de outubro
de 1995, o Núcleo tem como objetivo
desenvolver estudos e pesquisas sobre a língua
e cultura japonesa, bem como a prestação de
serviços à comunidade e fortalecimento dos
laços de amizade entre o Brasil e o Japão. As
áreas de atuação são Ensino da Língua,
Literatura e Cultura Japonesa.
Através das Ações que desenvolve, o NECJ tem o
intuito de levar à compreensão da integração
dos japoneses e seus descendentes no Brasil e a
importância de sua participação ativa nos
destinos da nação; ampliar e aprofundar a
experiência acadêmica com instituições
congêneres nacionais e internacionais;
promover a cooperação tecnológica, científica,
econômica e sociocultural no processo de
desenvolvimento levando a modernização e
internacionalização do país.

Quem irá atender?
A própria professora Estela irá receber.

Como agendar?
Pode ser agendado pelo telefone
(43) 3371-4189 ou pelo e-mail necj@uel.br

Qual a capacidade de atendimento?
Para uma rápida visita, máximo de 10 pessoas.
Para um grupo maior, é necessário verificar
com o pessoal do Núcleo.

Mais informações sobre o núcleo:
http://www.uel.br/ari/pages/quemsomos/nec-j-nucleos-de-estudos-dacultura-japonesa.php

Réplica da primeira Igreja Matriz de Londrina
A Capela no Campus da UEL é um espaço
ecumênico, utilizado para atividades

Inaugurada em 09/12/1997,
levou 3 meses para
Ser erguida.

acadêmicas e culturais, que retrata a
primeira Igreja Matriz de Londrina,
construída em 1934 no mesmo local onde
hoje fica o atual prédio, no centro da cidade,
e que foi demolida menos de uma década
depois para a construção de uma nova, em
alvenaria, pois já não comportava o número
de fiéis. A construção da réplica levou três
meses e a obra foi inaugurada em 9 de
dezembro de 1997, dentro das
comemorações do aniversário de Londrina.
A Capela tem um terço do tamanho da igreja
original, num total de 100m², e mais de 8m
de altura, e foi revitalizada em 2019,
inclusive em seu entorno. Sob a direção da
professora Gina Issberner, do Centro de
Letras e Ciências Humanas (CLCH), ela fica
localizada no Calçadão da UEL, próximo ao

Quem pode visitar?

Centro de Estudos Sociais Aplicados (CESA).

Pessoas sozinhas ou em grupo.

Precisa agendar? Com que antecedência?
Escolas e grupos precisam agendar. Não há
antecedência.

Como agendar?
Pelo telefone (43) 3371-4596
ou pelo e-mail gina.issberner@uel.br

Qual a capacidade de atendimento?
Entre 15 e 20 pessoas.

Quem irá atender?
A professora Gina

Casa do Pioneiro
Construída em 1946 pela família Gomes, a
A casa tem a missão de preservar a
memória e a arquitetura do
começo da cidade, sendo sede do
Inventário e Proteção ao Acervo
Cultural de Londrina.

casa abrigava o casal Augusto Gomes e
Maria Aguiar Gomes e seus oito filhos.
Docentes e discentes do Inventário e
Proteção ao Acervo Cultural de Londrina IPAC/LDA, em conjunto com a
administração da UEL, uniram-se em torno
do compromisso de não deixar que o tempo
apagasse as marcas da vida cotidiana dos
primeiros londrinenses. Desta forma, a casa
foi reconstruída no Campus da UEL.
Preservar um exemplar de casa de madeira
representa uma oportunidade para que as
futuras gerações tomem conhecimento
desse tipo de construção que predominou
nas décadas de 30 e 40 do século passado,
na região norte do Paraná. Hoje esta casa é
sede do IPAC/LDA.

Quem pode visitar?
Pessoas sozinhas ou em grupo.

Precisa agendar? Com que antecedência?
Escolas devem agendar

Como agendar?
Pelo telefone (43) 3371-4596
ou pelo e-mail gina.issberner@uel.br

Qual a capacidade de atendimento?
A casa comporta até 10 pessoas

Quem irá atender?
A coordenadora da Casa e também da
Capela, a professora Gina Issberner
Mais informações sobre a Casa e o
IPAC/LDA:

Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros
O Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros,

Grupos precisam agendar com antecedência
mínima de duas semanas.

instituído em 13 de junho de 1985 (como
Núcleo de Estudos Afro-Asiático) e alterado
para NEAB em 28 de maio de 2014, realiza
pesquisas, cursos, oficinas, seminários,
conferências, além de edições e publicações
sócio historiográficas e pedagógicas sobre
estudos afro-brasileiros e africanos em
diferentes sociedades no mundo.
De forma interdisciplinar, busca também
subsidiar a produção de conhecimento para a
formulação das bases de combate ao
preconceito, ao racismo e à discriminação
racial.
O NEAB tem, ainda, difundido a realidade afrobrasileira através do ensino, pesquisa e
extensão; promovido e incentivado o estudo e a
pesquisa das populações de origem africana
em diferentes sociedades do mundo; mantido e
incentivado intercâmbios, relações científicas,
acadêmicas, culturais e artísticas com
instituições congêneres e/ou que
compartilham dos mesmos objetivos,
nacionais ou estrangeiras; partilhado, em sua
sede, o acervo de documentos e dados
especializados sobre os temas de interesse do
Núcleo. O NEAB fica localizado no Calçadão da
UEL, próximo ao Centro de Estudos Sociais
Aplicados (CESA).

Como agendar?

Quem irá atender?

Pelo e-mail neab@uel.br

Não há uma pessoa fixa para receber, isso irá
depender da disponibilidade da equipe.

O NEAB difunde a realidade
afro-brasileira e utiliza a produção
De conhecimento no combate ao
preconceito, ao racismo e à
discriminação racial.

Quem pode visitar?
Pessoas sozinhas ou em grupo.

Precisa agendar? Com que antecedência?

Qual a capacidade de atendimento?
Para casos agendados, no mínimo 10 e no
máximo 30 pessoas.

Mais informações sobre o Núcleo:
http://www.uel.br/neab/

