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REGULAMENTO   DO   CURSO  

   

PENSAMENTO COMPUTACIONAL UNIFIL 
 

 

Capítulo I - DOS OBJETIVOS E DA ORGANIZAÇÃO GERAL 

 
Art.1º. O curso Pensamento Computacional UniFil reger-se-á   por   este   Regulamento 

com regras estabelecidas pelo Centro Universitário Filadélfia – UniFil. 

 
Art.2º. O curso tem por objetivo promover o acesso de alunos matriculados no 2º 
(segundo), 3º (terceiro) e 4º (quarto) ano Integrado do Ensino Médio de escolas públicas 
estaduais e privadas, da cidade de Londrina e região, a aulas gratuitas de Linguagem 

de Programação Básica, com o intuito de desenvolver o entendimento das tecnologias, 
desenvolver o raciocínio lógico e preparar os jovens para ingresso no mercado de 
trabalho. 
 
Art.3º. O curso será ministrado por alunos dos cursos de graduação em Ciência da 
Computação e Engenharia de Software deste Centro Universitário.  
 
Art.4º. O curso fornecerá ao estudante que cumprir todas as exigências constantes 
neste    Regulamento Certificado Digital emitido  pelo Centro Universitário Filadélfia 
– UniFil. 

 
Art.5º. As aulas do curso Pensamento Computacional, na modalidade presencial, 
acontecerão nas dependências do Campus Sede do Centro Universitário Filadélfia – 
UniFil, sito à Av. Juscelino Kubitschek, nº 1626, CEP: 86020-000, Vila Ipiranga, em 

Londrina – PR, nos laboratórios de informática dos cursos de graduação em Ciência da 
Computação e Engenharia de Software. 
 
Art.6º. O curso na modalidade presencial terá a oferta de 3 (três) turmas, sendo a 

Turma A com capacidade de 55 (cinquenta e cinco) alunos, a Turma B com capacidade 

de 70 (setenta) alunos e a turma C, com capacidade para 50 alunos. As aulas das 

Turmas A e B serão semanais, às terças-feiras, no período de  02/08/2022 a 

25/10/2022, das 15h30 às 17h30 horas. As da Turma C, acontecerão às quartas-feiras, 

no período de 24/08/2022 a 25/10/2022, das 15h30 às 18h.  

 

Art.7º. Os alunos inscritos nas Turmas A, B e C, na modalidade presencial, ficarão 

responsáveis pelo próprio transporte, alimentação e material que sentirem necessidade 

de uso durante as aulas, tais como:  lápis, caneta, borracha e caderno. 

 

Art.8º. Durante as aulas da modalidade presencial, os alunos terão acesso aos 

computadores, programas e rede de internet, disponibilizados nos laboratórios deste 

Centro Universitário. 

 

Art. 9º. Por medida de segurança, identificação e controle de acesso ao Campus Sede 

UniFil, todos os alunos das turmas presenciais, devem estar uniformizados com a 

camiseta da escola em que cursam o Ensino Médio, para frequentar as aulas 

presenciais. 

 

Art. 10º. O curso Pensamento Computacional, terá oferta de 1 (uma) turma de 

ensino remoto/on-line, com capacidade de 100 (cem) alunos. As aulas serão 
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semanais, às quartas-feiras, no período de 03/08/2022 a 26/10/2022, das 15h30 às 

17h30 horas.  

Art.11º. As aulas remotas/on-line do curso, serão realizadas via Google Meet, 

mediante o link de acesso liberado pelo colegiado dos cursos de Ciência da 

Computação e Engenharia de Software deste Centro Universitário, para o e-mail de 

cada aluno. 

 

Art.12º. Para participar das aulas remotas/on-line e realizar as tarefas do curso, o aluno 

participante deve possuir computador próprio com acesso à internet banda larga. 

 

Art.13º. O curso será coordenado pelo setor de Admissões deste Centro Universitário e 
Coordenação dos cursos de graduação em Ciência da Computação e Engenharia de 
Software, que têm como atribuições, divulgar e tornar públicos todos os prazos, datas, 
número de vagas e todas informações relativas a inscrição, funcionamento, bem como 
os atos administrativos de apoio. 

 

 
Capítulo II - DA COORDENAÇÃO DO CURSO 

 

Art.14º. A coordenação do curso será exercida pela Comissão Organizadora, composta 
pelo setor de Admissões e Coordenação dos cursos de graduação em Ciência da 
Computação e Engenharia de Software do Centro Universitário Filadélfia - UniFil. 

 
§ 1º. A Comissão Organizadora será composta por 3 (três) docentes dos cursos e 2 
(dois) profissionais administrativos do setor de Admissões, sendo todos em efetivo 
exercício no quadro de funcionários deste Centro Universitário. 
 

Art.15º. São atribuições da Comissão Coordenadora: 
 
I - orientar e coordenar as atividades do curso, podendo recomendar a indicação ou 
substituição de alunos e/ou docentes atuantes; 
II - fixar diretrizes, acompanhar o desenvolvimento do curso e estabelecer 
procedimentos que assegurem ao estudante efetiva orientação acadêmica; 
III - decidir as questões referentes à divulgação, inscrições e conteúdo das aulas, bem 
como a representações e recursos que lhe forem dirigidos; 
IV - propor as medidas necessárias ao bom andamento do curso; 
V - propor a criação, transformação, exclusão e extinção de módulos do curso, bem 
como alteração no número de vagas e modificações estruturais; 
VI - estabelecer critérios para controle de vagas e acompanhamento do trabalho dos 
alunos; 
VII - colaborar na elaboração e divulgação de resultados do curso. 

 
Capítulo III. DA INSCRIÇÃO, ADMISSÃO E CONCESSÃO DE VAGAS 

 

Art.16º. Quanto a inscrição, o estudante matriculado no 2º (segundo), 3º (terceiro) e 4º 
ano Integrado do Ensino Médio, deverá proceder da seguinte forma: Acessar o Portal 
de Eventos da UniFil, pelo site https://unifil.br/eventos, clicar em "Cadastre-se", 
preencher todas as informações solicitadas, clicar no banner do Curso “Pensamento 
Computacional” e prosseguir com a inscrição, até finalizar. 
 
Art.17º. As confirmações de inscrição no curso e data de início das aulas, serão feitas 
através de e-mail. Portanto, o inscrito deverá consultar o e-mail cadastrado no momento 
da inscrição, para ter acesso aos comunicados. 
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Art.18º. O critério de seleção para ingresso no curso, será por ordem de inscrição e 
conforme disponibilidade de vagas nas turmas 1 (um) e 2 (dois). 
 
Art.19º. O estudante admitido no curso deverá frequentar, no mínimo, 75% das aulas 
e entregar 80% das atividades concluídas, para receber a certificação de conclusão 
do curso.  
 
Art.20º. Mediante disponibilidade de vagas, as inscrições, poderão ser feitas até o dia 
12/08/2022 para ingresso nas Turmas presenciais A e B, bem como para a turma 
remota/on-line. Para a Turma C, da modalidade presencial, as inscrições poderão 
ser realizadas até o dia 30/08/2022, mediante disponibilidade de vagas. 

 
Art.21º. Ao realizar a inscrição, o aluno e/ou seu responsável legal, se declaram cientes 
deste Regulamento, comprometem-se a zelar pelo patrimônio e materiais da 
universidade, pelo relacionamento ético com docentes, discentes e servidores técnico-
administrativos, a acatar normas de prevenção de acidentes e de segurança / 
biossegurança e demais normas do estabelecidas pelo Centro Universitário Filadélfia 
- UniFil. 

 
 

 Capítulo IV - DA ORGANIZAÇÃO E REGIME DIDÁTICOS 

 
Art.22º. O curso estrutura-se 13 (treze) aulas para as Turmas A e B (presenciais) e para 
a Turma remota/on-line. A Turma C será composta de 8 (oito) aulas. Todas as turmas 
comprião carga horária de 30h relógio e os seguintes conteúdos: 

 
Módulo 1. Programação em Bloco (Code.org); 
Módulo 2. Lógica Básica (Portugol); 
Módulo 3. Java Script. 

 
Art.23º. A avaliação da aprendizagem será realizada por módulos, com entrega dos 
trabalhos teóricos e práticos, nos prazos estabelecidos pelos docentes dos cursos. 
 
 
Capítulo V - DO CERTIFICADO 

 

Art.24º. Para obter o certificado de conclusão do curso, o estudante admitido deverá 
cumprir com o percentual de frequência e entrega dos trabalhos, conforme Art.19º deste 
regulamento. 

 
Art.25º. Os certificados de conclusão do curso serão expedidos de forma digital, 20 
dias úteis após o término do término curso, no Portal de Eventos, pelo link 
http://portal.filadelfia.br:7778/portal/pls/portal/portal_app.portal_eventos_api.HOME, 
para upload. 

 
 
Capítulo VI - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art 26º. Compete à Comissão Organizadora do curso, decidir sobre os casos omissos 
neste  Regulamento. 
 
Art 27º O Centro Universitário Filadélfia – UniFil, se reserva o direito de alterar 

qualquer artigo deste Regulamento, sem comunicação prévia e a qualquer tempo. 
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