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PERFIL DE CURITIBA 

Altitude: 945 m 

Área: 434,967 km² 

Área verde por 
habitante: 

51 m² 

Bairros: 75 

Clima: Subtropical 

Extensão Norte-Sul: 35 Km 

Extensão Leste-
Oeste: 

20 Km 

Fuso Horário: Brasília (UTC-3) 

Gentílico: curitibano 

Latitude: 25º25'48'' Sul 

Longitude: 49º16'15'' Oeste 

Pluviosidade: 1500 mm/ano 

População: 1.851.215 habitantes (IBGE/2009) 

Relevo: Levemente ondulado 

Temperatura média 
no verão: 

21 ºC 

Temperatura média 
no inverno: 

13 ºC 

DADOS DA CIDADE DE CURITIBA 

Fonte: Prefeitura Municipal de Curitiba  



O UNIBRASIL 

Para acolher seus mais de seis mil 
alunos, o UniBrasil Centro 
Universitário possui, atualmente, 
oito blocos de ensino em um 
campus de 175 mil metros 
quadrados, com laboratórios, 
áreas de convivência e de estudo, 
biblioteca e laboratórios de prática 
profissional. 



O UNIBRASIL 

Fundado em 2000, por professores doutores da Universidade Federal do Paraná, o UniBrasil Centro 
Universitário possui mais de seis mil alunos em cursos de graduação, pós-graduação e mestrado. Além de 
excelência na formação, com corpo docente altamente qualificado (75% dos professores com títulos de 
mestre ou doutor), o UniBrasil promove o esporte (com a manutenção de equipes e bolsas de estudo aos 
atletas) e a troca de experiências (com programas de intercâmbio e bolsas internacionais), incentiva a 
sustentabilidade (com ações sustentáveis e adesão ao Global Compact da ONU) e a cultura (com o grupo 
de teatro Grutun!) e estimula a pesquisa (com uma biblioteca com mais de 100 mil volumes e 
investimento em publicações). A infraestrutura moderna oferece aos alunos estacionamento amplo, 
complexo esportivo com academia, quadra poliesportiva, piscinas cobertas, modernos laboratórios de 
informática, além da Clínica Integrada de Saúde e o Núcleo de Prática Jurídica que oferecem serviços 
gratuitos à população. 

  



A ESTRUTURA - CAMPUS 

Escola de Direito e Auditório Desembargador Cordeiro Clève 



A BIBLIOTECA 

Biblioteca Helena Kolody 



BIBLIOTECA 

A Biblioteca Helena Kolody está localizada no Bloco 03, em uma área de 1.000m² 
destinada ao acervo, sala de leitura, salas de estudo em grupo, estações para estudo 
individual com microcomputadores, Wi-Fi, espaço para processo técnico e terminais para 
consulta ao acervo. 
  
Atualmente, possui aproximadamente 97.000 exemplares, divididos em Livros (75.483) e 
Periódicos (21.545). 
 
  



OS CONVÊNIOS INTERNACIONAIS 

Possio diversos convênios internacionais que visam a realização de intercâmbio, dentre os 
quais, também se pode destacar: 
  

Instituto Politécnico de Leiria - Portugal 
Universidade Técnica de Lisboa –Portugal; 
Universidade da Beira Interior – Portugal; 

Univeridade de Coimbra – Portugal; 
Universidade de Lisboa – Portugal; 
Universidade do Porto – Portugal; 
Universidad de Caldas – Colombia; 

Universidad de Talca – Chile; 
Universidade de Congreso – Argentina; 

Universidade da Coruña – Espanha; 
Universidade Pablo de Olavide – Espanha; 

Università del Salento – Itália; 
Università degli Studi di Palermo – Itália; 

Universidade Livre Mediterrânea Jean Monet – Itália; 
Universidade Nacional Mayor de San Marcos – Peru; 

Universidade Contemporánea – México; 
Fordham Law School – EUA; 

Universidade de Wroclaw – Polônia; 
Universidad de los Andes – Chile; 

Universidade de Girona – Espanha. 



A ESCOLA DE ENGENHARIAS 

A área é responsável pela melhoria de sistemas produtivos integrados de bens e 
serviços, envolvendo homens, recursos financeiros e materiais, tecnologia, informação e 
energia. Compete ainda especificar, prever e avaliar os resultados obtidos desses 
sistemas para a sociedade e o meio ambiente, recorrendo a conhecimentos 
especializados de acordo com os princípios e métodos de análise e projeto da 
engenharia. 



OS COORDENADORES  

Coordenadora de Engenharia 
Civil – Adriana Tozzi  

Coordenador de Engenharia 
Elétrica – Fernando Felice  

Coordenador de Engenharia 
Mecânica – Fábio Schneider 

Coordenador de Engenharia de 
Produção – Mauro Kummer  



OS CURSOS 

ENGENHARIA:  
 

Civil 
Elétrica 
Mecânica 
Produção  



OS INVESTIMENTOS 

No ano em que completa 15 anos, o UniBrasil Centro 
Universitário iniciou a construção do prédio dos 
laboratórios da Escola de Engenharias. O bloco, que 
contará com dois pavimentos, contemplando 27 
laboratórios para a Escola e o curso de Design, tem 
como proposta criar um ambiente colaborativo entre 
os cursos. 

Dentre os laboratórios, estão o de Fabricação Mecânica, Materiais de Construção Mecânica, 
Metalografia, Mecânica dos Fluidos e Tubulações, Motores e Térmica, Metrologia, Dinâmica e 
Vibrações, Robótica e Automação, Redes e Telecomunicações, Química e Saneamento, Mecânica dos 
Solos, Materiais de Construção Civil, Hidrologia, dois laboratórios de Química Tecnológica, Topografia, 
Instalações Elétricas e Eletrotécnica, três laboratórios de Desenho divididos por tipo de software 
instalado (CAD/CAM/CAE), Design e Modelagem, dois laboratórios de Física, dois laboratórios de 
Hardware, além dos espaços destinados à Grupos de Pesquisa em Engenharia Mecânica (GPEM), 
Engenharia Civil (GPEC), Engenharia da Produção (GPEP) e Engenharia Elétrica (GPEE). 



OS INVESTIMENTOS 

A proposta do UniBrasil é oferecer aos alunos um ambiente de aprendizado em que a 
prática em laboratório e a teoria desenvolvida na sala de aula possam se completar, 
transformando a maneira com que o aluno desenvolve suas habilidades e competências. 
Atrelado ao projeto pedagógico dos cursos da Escola de Engenharias está o compromisso da 
Instituição em oferecer um curso de graduação que possa ser referência na formação dos 
futuros engenheiros. 
 



ESCOLA DE ENGENHARIAS 


