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Caro(a) aluno(a),
Nós, da UFPA, tanto quanto Você, estamos felizes pelo seu
sucesso na conquista da vaga no Curso de sua opção e queremos
parabenizá-lo(a) por fazer parte agora de uma grande universidade,
que é pública e gratuita, mas sobretudo, porque é uma Instituição
que tem por missão a formação de profissionais competentes
e habilitados a contribuir para a melhoria das condições dos povos
deste Estado e da Região Amazônica.
O conhecimento aqui adquirido estimula a pesquisa
e a descoberta de novas condições de vida, de trabalho e de
convivência humana mais avançadas, científica e tecnologicamente,
o que possibilita a conquista de uma sociedade solidária, justa
e democrática.
Esse não deve ser tão somente um ideal humanitário,
mas deve também se constituir num compromisso cotidiano capaz
de ser alcançado, se assumirmos efetivamente os nossos direitos
e também os nossos deveres, reciprocamente, como dirigentes,
professores e alunos.
Para tanto, é importante que você conheça a sua Universidade,
os Estatutos que estabelecem a sua organização e definem as
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competências dos seus vários órgãos, na Capital e no Interior
do Estado, porque ela é uma Universidade Multicampi.
Conheça o Projeto Pedagógico do seu Curso e descubra quais
as oportunidades que Você tem para participar de projetos
de pesquisa e de extensão. Indague sobre a sua Faculdade
e o Regimento que disciplina o Instituto ao qual ela está vinculada.
Participe das atividades acadêmicas e políticas do seu Centro
Acadêmico, dos programas culturais que a Universidade realiza,
de competições e lazer à sua disposição.
Enfim, viva de forma efetiva e integrada essa oportunidade
que Você conquistou com o seu esforço pessoal, por meio de muito
estudo e determinação. Saiba que estamos aqui para orientá-lo
na conquista de uma qualificação de nível superior que não se esgota
com a graduação, pois a UFPA lhe oferece também outros níveis
superiores de formação, o Mestrado e o Doutorado, se for do seu
interesse futuro.
Seja feliz!
Profa. Dra. Marlene Rodrigues Medeiros Freitas
Pró-Reitora de Ensino de Graduação
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A Instituição

A Universidade Federal do Pará (UFPA) foi criada pela Lei nº 3.191,
de 2 de julho de 1957, congregando as Faculdades de Medicina,
Direito, Farmácia, Engenharia, Odontologia, Filosofia, Ciências e Letras
e de Ciências Econômicas, Contábeis e Atuariais.
Instituição pública federal de ensino superior, organizada sob
a forma de autarquia vinculada ao Ministério de Educação (MEC),
consagrada como o maior empreendimento de formação superior
da Amazônia Brasileira, a UFPA tem como princípio fundamental
a integração das funções de ensino, pesquisa e extensão.
A missão específica da Instituição é “gerar, difundir e aplicar
o conhecimento nos diversos campos do saber, visando à melhoria
da qualidade de vida do ser humano em geral, e em particular,
do amazônida.”
Consciente da importância do seu papel no desenvolvimento
do Pará, a UFPA, a partir de 1986, vem possibilitando o acesso
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ao ensino superior a milhares de pessoas
em diversos municípios do Estado para qualificação
de profissionais na Amazônia.
Atualmente, o funcionamento da UFPA consiste
em um sistema solidário e cooperativo multicampi.
A concepção de Universidade Multicampi implica
pensar a Universidade como um todo, considerando
as potencialidades e vocações locais, tendo em vista
a formação de quadros profissionais comprometidos
com os rumos do desenvolvimento do Estado
e da Região.
A UFPA se estrutura em onze Campi, situados
nos seguintes municípios paraenses: Abaetetuba,
Altamira, Belém, Bragança, Breves, Cametá,
Capanema, Castanhal, Marabá, Soure e Tucuruí.
Em 2009, o Campus de Santarém
se transformou na Universidade Federal do Oeste
do Pará (UFOPA); para saber mais acesse o site
www.integramazonia.com.br.
Além dos Campi, a UFPA se organiza
em Institutos e Núcleos. Os Institutos podem abrigar
Faculdades, Escolas e Programas de Pós-Graduação.
Os Núcleos desenvolvem Programas de
Pós-Graduação e pesquisa.
Embora estruturada em vários espaços,
não há ordem de importância entre os seus Campi.
Por sua vez, as políticas de ensino, de pesquisa
e de extensão adotadas para o interior do Estado
não podem ser dissociadas daquelas do Campus
de Belém, ainda que reconhecidas as singularidades
de cada espaço.
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Administração
Superior

Conselhos
Reitoria
Vice-Reitoria
Ouvidoria da UFPA
Procuradoria Geral
Prefeitura da UFPA
Assessorias
Órgãos Suplementares
Pró-Reitorias

Conselhos
são órgãos colegiados de consulta e deliberação
sobre as matérias de ensino, pesquisa, extensão
e administração universitárias. São três os Conselhos
da UFPA.

Conselho Universitário (Consum)
É o órgão superior de consulta e deliberação
da Universidade, constituído pelo Reitor,
vice-reitor e membros do Conselho Superior
de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe)
e do Conselho Superior de Administração
(Consad).

Conselho Superior de Ensino, Pesquisa
e Extensão (Consepe)
É o órgão de consultoria, supervisão e
deliberação em matéria acadêmica relacionada
ao ensino, à pesquisa e à extensão. É responsável
pelo estabelecimento das normas que regem
os processos seletivos para ingresso de discentes
e para provimento de cargos docentes
e técnicos-administrativos, pela aprovação
do calendário acadêmico e pela criação
e condições de oferta dos cursos de graduação,
extensão e de pós-graduação.

Conselho Superior de Administração
(Consad)
É o órgão de consultoria, supervisão
e deliberação em matéria administrativa,
patrimonial e financeira da UFPA.
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Reitoria
É o órgão executivo de direção superior responsável
pela superintendência, fiscalização e controle
das atividades da UFPA.
O atual reitor é o Prof. Dr. Carlos Edilson de Almeida
Maneschy, eleito para um mandato no período
de julho de 2009 a junho de 2013.

Rua Augusto Corrêa, 01,
Prédio da Reitoria,
3º andar, Guamá,
reitor@ufpa.br
(91) 3201-7116,
3201-7113, 3201-7114.

Vice-Reitoria
A Vice-Reitoria colabora na supervisão acadêmica
e administrativa da instituição e desempenha funções
delegadas pelo Reitor, além de substituí-lo em suas
faltas ou impedimentos. O Prof. Dr. Horacio Schneider
é o vice-reitor até junho de 2013.

Rua Augusto Corrêa, 01,
Prédio da Reitoria,
3º andar, Guamá,
vicereitoria@ufpa.br
(91) 3201-7118,
3201-7119.

Ouvidoria da UFPA
Vinculada diretamente ao gabinete do Reitor,
constitui-se em um canal de comunicação entre
o usuário e a UFPA, cabendo-lhe acolher as críticas,
denúncias ou sugestões à Administração Superior
e contribuir para o aprimoramento dos serviços
prestados pela Instituição. Seu papel é mediar as relações
envolvendo instâncias universitárias e os membros
da sociedade civil e da comunidade universitária.
A Ouvidoria atende os usuários pessoalmente,
por telefone, e-mail ou pelo sistema informatizado
(disponível no site www.ouvidoria.ufpa.br).
Funciona de 2ª a 6ª feira, das 8h às 18h.

Rua Augusto Corrêa, 01,
Setor de Recreação –
Complexo Vadião, térreo,
Guamá.
www.ouvidoria.ufpa.br
ouvidoria@ufpa.br
(91) 3201-7579,
3201-7649.
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Procuradoria Geral

Rua Augusto Corrêa, 01,
Prédio da Reitoria,
3º andar, Guamá,
(91) 3201-7130,
3201-7131.

Órgão de Assessoria direta do Magnífico Reitor.
É responsável pela representação judicial
e extrajudicial da UFPA, pelas atividades de assessoria
e consultoria jurídicas às atividades da Universidade,
bem como pelo assessoramento no controle interno
da legalidade dos atos a serem praticados
ou já efetivados pela autoridade máxima.

Prefeitura da UFPA
Funciona de 2ª a 6ª feira,
de 8h às 18h, no Setor
I Básico. Rua Augusto
Corrêa, 01, Guamá,
prefeitura@ufpa.br
(91) 3201-7134,
3201-7154.

É a Unidade responsável pelo planejamento,
operação e controle da infraestrutura e do espaço
físico. Para tanto, coordena programas em parceria
com as Unidades Acadêmicas, propiciando ambientes
adequados para o ensino, pesquisa e extensão.

Assessorias
Assessoria de Comunicação
Institucional (Ascom)
A comunicação institucional para os públicos
interno e externo é uma atividade desenvolvida
pela Assessoria de Comunicação Institucional.
É responsável pela edição do jornal Beira do
Rio, principal veículo impresso de divulgação
da produção científica e das demais ações
institucionais da Universidade, bem como
pelas matérias para a página “Ciência em Ação”,
publicada semanalmente pelo jornal Diário
do Pará.
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A comunicação on-line é outra atividade
mantida por meio da produção de conteúdos
para o portal da UFPA (www.ufpa.br)
e pela veiculação de informações
institucionais no informativo eletrônico interno
Acontece (acontece@ufpa.br)
para as categorias docente, discente
e técnico-administrativa, disponível
também na página principal da UFPA.

Rua Augusto Corrêa,
01, Prédio da Reitoria,
térreo, Guamá,
imprensa@ufpa.br
(91) 3201-7463,
3201-7577.

Assessoria de Educação a Distância
(Aedi)
Tem como objetivo promover a educação
a distância como modalidade alternativa
de ensino/aprendizagem para a formação
de profissionais de nível superior, ao mesmo
tempo em que proporciona a ampliação
do acesso à Universidade.

Rua Augusto Corrêa,
01 (ao lado do Prédio
da Biblioteca Central),
Guamá.
www.aedi.ufpa.br
aedi@ufpa.br
(91) 3201-7834,
3201-7613.

Órgãos Suplementares
São unidades técnicas voltadas ao desenvolvimento
de serviços especiais. Possuem estrutura administrativa
própria e podem colaborar em programas
de pesquisa, de extensão e de qualificação
profissional das unidades acadêmicas.

Sistema de Bibliotecas (Sibi/UFPA)
e Biblioteca Central Prof. Dr. Clodoaldo
Beckmann
A UFPA possui 34 bibliotecas integradas
ao Sistema de Bibliotecas (SIBI), 24 em Belém
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e as restantes nos Campi.
A coordenação técnica do sistema na UFPA
cabe à Biblioteca Central que, junto ao SIBI tem
a missão de prover, distribuir e facilitar o acesso
às informações.
A comunidade universitária tem ao seu dispor uma
variedade de serviços de informação nos suportes
impresso, digital e on-line, que possibilitam
consulta ao acervo, empréstimo e devolução
de obras, normalização de trabalhos acadêmicos
e comutação bibliográfica (Comut.).
Ao efetivar sua matrícula, o aluno da UFPA passa
a figurar na relação de usuários
de Biblioteca. No início de cada semestre letivo,
a Biblioteca Central realiza treinamentos para
que os usuários possam conhecer os recursos
e produtos que estão disponíveis, como: o
catálogo on-line do acervo das bibliotecas da
UFPA, os periódicos eletrônicos, o Portal de
Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior (CAPES), as bases
de dados, dissertações, teses, coleção Amazônia,
obras raras, de referências, fotografias, fitas VHS,
DVD, CDR, entre outros.
Por medida de segurança, todo o acervo
bibliográfico está protegido por um sistema
eletromagnético antifurto.
Aos portadores de deficiência visual
são utilizados programas que realizam
a transliteração de textos em vários idiomas
para o Braile, leitura de textos impressos,
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gravação em fitas cassete e acesso à Internet.
O atendimento é de 2ª a 6ª feira, das 8h às 20h
e sábado, das 8h às 12h.

www.sibi.ufpa.br
bc@ufpa.br
(91) 3201-7140,
3201-7351.

Centro de Tecnologia da Informação
e Comunicação (CTIC)
É o órgão responsável pelo gerenciamento
e manutenção dos sistemas de informações
gerenciáveis da UFPA, acadêmico
e administrativo. Provê serviços e recursos
de tecnologias de informação e comunicação
para a comunidade universitária, em apoio
às atividades acadêmicas e administrativas.

Rua Augusto Corrêa, 01,
Setor I Básico, Guamá,
www.ctic.ufpa.br
sagitta@ufpa.br
(91) 3201-7159,
3201-7139.

Museu da UFPA
Criado na década de 1980, o Museu da UFPA
aliou a possibilidade de exposição de seu acervo
ao uso de um prédio de relevante importância
histórica. Adquirido em 1962 pela UFPA, foi
residência de um dos mais conhecidos políticos
do Pará, Augusto Montenegro, que governou
o Estado de 1904 a 1908. O prédio, do início
do ecletismo regional, manteve a volumetria
original, valorizada pelo amplo jardim lateral.
Materiais nobres e detalhes alusivos à posição
política do primeiro proprietário são seus fatores
de distinção.
Entre os atrativos do Museu, destacam-se
o acervo expositivo, documental
e bibliográfico da escultora Carmen Sousa,
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Av. Gov. José Malcher,
1192. Nazaré,
www.ufpa.br/museufpa
museufpa@gmail.com
(91) 3224-0871,
3242-8340.

o acervo diversificado de pinturas e biblioteca
especializada.
O Museu desenvolve também ações educativas,
exposições, espetáculos, oficinas
e programas socioculturais.

Editora da Universidade Federal
do Pará (ed.ufpa)
Voltada para o fomento da produção de
trabalhos intelectuais no âmbito da UFPA,
a ed.ufpa é cadastrada no International Standard
Book Number (ISBN), para publicações de livros,
e no International Standard Serial Number
(ISSN), para periódicos. É filiada ao Programa
Interuniversitário para Distribuição do Livro
(PIDL), que abrange atualmente mais
de 44 editoras congêneres. Sócia-fundadora
da Associação Brasileira de Editoras Universitárias
(ABEU) e membro da Asociación de Editoriales
Universitarias de la América Latina y el Caribe
(EULAC).
A divulgação, a comercialização e a distribuição
da produção da Editora são feitas principalmente
por meio de suas livrarias, localizadas na Cidade
Universitária Professor José da Silveira Netto
e na Praça da República, instalada nas
ependências do prédio do Instituto de Ciência
da Arte. Além de seus próprios títulos, a ed.ufpa
comercializa publicações de outras editoras,
especialmente de editoras universitárias.
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Localizada próximo ao Restaurante Universitário,
funciona de 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h.

Rua Augusto Corrêa, 01,
Setor I Básico, Guamá,
www.ufpa.br/edufpa
editora@ufpa.br
(91) 3201-7994.

Gráfica Universitária
A Gráfica Universitária garante a publicação
de obras de professores e estudantes da UFPA
com menor custo pela ed.ufpa, bem como a
melhoria da competitividade junto às empresas
do setor para a impressão de outras publicações.
A parceria com a Oficina de Criação, vinculada
ao Departamento de Comunicação Social,
também garante o aumento da produção
de materiais, incluindo a criação de artes
e campanhas publicitárias.
A Gráfica também imprime o Jornal Beira do Rio,
oferece material de expediente para os Institutos
e para o Hospital Bettina Ferro, dentre outros
serviços.

Rua Augusto Corrêa, 01,
Setor I Básico, Guamá,
grafica@ufpa.br
(91) 3201-8166,
3201-8165.

Arquivo Central
Órgão que tem a finalidade de recolher,
preservar e garantir a proteção do patrimônio
documental da UFPA. Serve de apoio
à administração, à pesquisa, à cultura, à história
e ao desenvolvimento científico e tecnológico,
de acordo com os interesses da Universidade
e os direitos da comunidade acadêmica.

Rua Augusto Corrêa, 01,
Setor I Básico, Guamá,
CEP 66075-110.
(91) 3201-7468.
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Centro de Registro e Indicadores
Acadêmicos (Ciac)

Rua Augusto Corrêa, 01,
Setor I Básico, Guamá,
www.ufpa.br/ciac
ciac@ufpa.br
(91) 3201-7158,
3201-7138.

É um órgão de natureza técnica. Sua finalidade
é promover o registro e acesso às informações
acadêmicas, selecionando, construindo
e publicando indicadores que contribuam
à gestão acadêmica da instituição, atendendo
às demandas universitária, governamental
e da sociedade em geral. É responsável
pelo registro dos cursos da UFPA, em nível
de graduação, pós-graduação, educação básica
e profissional e pelo cadastro da vida acadêmica
dos alunos. É o antigo Departamento de Registro
e Controle Acadêmico (Derca). Funciona no Setor
I Básico, de 2ª a 6ª feira, das 8h às 16h.

Centro de Processos Seletivos (CEPS)
É um órgão de natureza técnica diretamente
subordinado à Reitoria, cujas ações estão
voltadas ao planejamento, à execução
e à avaliação de processos seletivos para
ingresso no corpo docente, no corpo técnicoadministrativo e nos cursos superiores
oferecidos pela UFPA, na capital e nos demais
campi do Estado.
Na forma de prestação de serviço, também
Rua Augusto Corrêa, 01,
Setor I Básico, Guamá,
www.ceps.ufpa.br
daves@ufpa.br
(91) 3201-7266,
3201-7511.
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planeja, executa e avalia processos seletivos
demandados por outros órgãos públicos. É o
antigo Departamento de Apoio ao Vestibular
(Daves). Funciona no Setor I Básico, de 2ª a 6ª
feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h.

Pró-Reitorias
As Pró-reitorias são órgãos de assessoramento,
proposição, coordenação e avaliação das políticas
acadêmicas e administrativas da UFPA.

Pró-Reitoria de Ensino de Graduação
(Proeg)
É responsável pela proposição, coordenação
e avaliação de políticas institucionais
de Graduação, Educação Básica e Educação
Profissional. Trata de currículo, avaliação e
planejamento do ensino, de questões referentes
aos docentes e discentes, bem como,
da integração dos níveis e modalidades
de ensino com a educação superior.
A Proeg é formada por duas diretorias:
a Diretoria de Ensino e a Diretoria de Projetos
Educacionais. A Diretoria de Ensino
(densino-proeg@ufpa.br) tem a finalidade
de propor, acompanhar e avaliar as políticas
de ensino da UFPA, em articulação com
as unidades e subunidades acadêmicas.
As ações da Diretoria de Ensino são viabilizadas
por quatro coordenadorias:

Coordenadoria de Avaliação e Currículo
(CAC)
responsável pela avaliação dos cursos de
graduação, orientação, e acompanhamento
da execução dos Projetos Pedagógicos
de Curso. (cacdensino@ufpa.br);

27

Coordenadoria de Acompanhamento
das Atividades Docentes (Caad)
responsável pela assessoria didáticopedagógica, elaboração e execução
de projetos de formação continuada
dos docentes e acompanhamento
do planejamento acadêmico dos cursos.
(caaddensino@ufpa.br);

Coordenadoria de Apoio ao Discente
(Cadis)
responsável por ações integradas
e participativas no campo didáticopedagógico, objetivando a melhor formação
profissional dos estudantes.
(cadisdensino@ufpa.br);

Coordenadoria de Educação Básica
e Profissional (CEBP)
responsável pela política de integração entre
o Ensino Básico e o Superior,
no âmbito da UFPA.
(cebpdensino@ufpa.br).

A Diretoria de Projetos Educacionais (dprojetos@ufpa.br) é responsável pela
coordenação e elaboração de programas
e projetos para melhoria da graduação,
integrados com as unidades acadêmicas
e administrativas da UFPA. A Diretoria
de Projetos Educacionais é formada por
duas coordenadorias:
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Coordenadoria de Desenvolvimento
de Projetos Educacionais
responsável pela assessoria às Unidades
acadêmicas quanto à elaboração e ao
desenvolvimento de projetos educacionais;

Coordenadoria Orçamentária e Financeira
responsável pela identificação
e divulgação de fontes de financiamento
e pela assessoria às diretorias da Proeg
na execução orçamentária e financeira.

Órgãos Associados presididos pela
Pró-Reitoria de Ensino de Graduação.
Comissão Permanente de Processos
Seletivos (Coperps)
É formada por diretores de alguns Institutos
da UFPA que, em conjunto com a Proeg,
é responsável pela orientação e supervisão
dos Processos Seletivos, competindo-lhe
elaborar as diretrizes gerais e a regulação
do Processo Seletivo (PS) para o acesso
aos cursos de graduação.
Cabe à Comissão as proposições referentes
ao PS, para a aprovação do Conselho
Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão
(Consepe).
Câmaras de Ensino da Graduação
e da Educação Básica e Profissional
Constituem Câmaras permanentes do
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Rua Augusto Corrêa, 01,
Prédio da Reitoria,
2º andar, Guamá,
www.proeg.ufpa.br
proeg@ufpa.br
(91) 3201-7129,
3201-7128.

Consepe. Emitem parecer para subsidiar
as decisões do Consepe sobre processo
seletivo; projetos de cursos; validação
e revalidação de diplomas estrangeiros;
criação e extinção de cursos; planos
de concurso público para docentes
e quaisquer outros assuntos relacionados
com o ensino, que devam ser objeto
de deliberação do Conselho.

Pró-Reitoria de Pesquisa
e Pós-Graduação (Propesp)
É responsável pela definição de políticas
e metas para a pesquisa, a pós-graduação
e capacitação de servidores na UFPA,
exercendo a coordenação geral, indução
e acompanhamento das atividades pertinentes
a essas áreas de atuação. Nesse contexto,
promove a captação de recursos financeiros
que subsidiam os programas de apoio voltados
aos servidores da UFPA, bem como
os programas institucionais de bolsas
de Iniciação Científica para a graduação e para
o ensino médio. Integrada a programas e a
sistemas de informações mantidos pela Capes
e pelo CNPq, suas ações são vinculadas às três
diretorias que a constituem.

Diretoria de Pesquisa
responsável pela coordenação e execução
das políticas de pesquisa da UFPA, incluindo
os programas de Iniciação Científica;
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Diretoria de Pós-Graduação
responsável pela coordenação e executar
as políticas de pós-graduação da UFPA;

Diretoria de Capacitação
responsável pela coordenação e execução
das políticas de qualificação
dos servidores da UFPA.

Rua Augusto Corrêa, 01,
Prédio da Reitoria,
2º andar, Guamá,
www.propesp.ufpa.br
propesp@ufpa.br
(91) 3201-7122,
3201-7123.

Pró-Reitoria de Extensão (Proex)
É responsável pela coordenação das atividades
de extensão como processos educativos,
culturais e científicos associados ao ensino
e à pesquisa, ao mesmo tempo
em que promove a aproximação entre
a Universidade e a sociedade, visando
tanto à formação cidadã do discente
quanto à melhoria da qualidade de vida
da comunidade envolvida.
As ações de extensão são desenvolvidas sob
forma de programas, projetos, cursos, eventos,
prestação de serviços, difusão cultural, ação
comunitária e outras atividades curriculares
previstas nos projetos pedagógicos dos cursos
da UFPA. Tais ações vinculam-se às três
diretorias que estruturam a Proex:

Diretoria de Programas e Projetos
de Extensão
é responsável pela elaboração da política
de extensão da UFPA;
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Diretoria de Apoio Cultural

Rua Augusto Corrêa, 01,
Prédio da Reitoria,
2º andar, Guamá.
CEP 66075-110.
www.proex.ufpa.br
proex@ufpa.br
91) 3201-7126,
3201-7127.

é responsável pela concepção da política
cultural da UFPA;

Diretoria de Assistência e Integração
Estudantil
é responsável pelas proposições acerca
das políticas de assistência aos discentes
da instituição.

Pró-Reitoria de Planejamento
e Desenvolvimento Institucional
(Proplan)

Rua Augusto Corrêa, 01,
Prédio da Reitoria,
3º andar, Guamá,
www.ufpa.br/proplan
proplan@ufpa.br
(91) 3201-7121,
3201-7120.

É a unidade de assessoramento da administração
superior responsável pela coordenação geral
do processo de planejamento institucional
nos níveis estratégicos, intermediário e
operacional. É responsável pela coordenação
dos planejamentos orçamentário, físico,
econômico, acadêmico e administrativo.
Coordena também ações da instituição por meio
de diversos projetos. É formada pelos seguintes
departamentos: Informação, Planejamento
e Avaliação Institucional.

Pró-Reitoria de Administração (Proad)
É um órgão executivo da administração
superior da Universidade Federal do Pará
com a finalidade de gerenciar os recursos
financeiros e materiais da instituição. Dentre os
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departamentos e coordenações que fazem
parte da Proad, estão a Coordenação
de Finanças e Contabilidade (CFC),
o Departamento de Almoxarifado e Patrimônio
(DAP) e o Restaurante Universitário (RU).

Rua Augusto Corrêa, 01,
Prédio da Reitoria,
2º andar, Guamá,
www3.ufpa.br/proad
proad@ufpa.br
(91) 3201-7125,
3201-7124.

Pró-Reitoria de Desenvolvimento
e Gestão de Pessoal (Progep)
É responsável pela coordenação
e gerenciamento de ações direcionadas
ao servidor da UFPA por meio das coordenações
de Gestão de Pessoal; de Desempenho
e Desenvolvimento e de Saúde e Qualidade
de Vida. Atua também no planejamento,
desenvolvimento, acompanhamento e avaliação
da política de gestão de pessoas, em parceria
com as unidades acadêmicas, de formas
sistêmica, estratégica e integrada. Sua filosofia
está alicerçada na cooperação, no compromisso
de levar adiante a missão da UFPA
e na responsabilidade ética da instituição
para com seus servidores.

Rua Augusto Corrêa, 01,
Prédio da Reitoria,
1º andar, Guamá,
www.progep.ufpa.br
progep@ufpa.br
(91) 3201-7153,
3201-7133.

Pró-Reitoria de Relações Internacionais
(Prointer)
Cabe à Prointer articular-se com instituições
e organismos de cooperação e fomento,
promovendo ações que visem
ao estabelecimento de cooperação científica
e cultural com instituições internacionais,
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Rua Augusto Corrêa, 01,
Prédio da Reitoria,
2º andar, Guamá.
www.ufpa.br/arni
prointer@ufpa.br
(91) 3201-7211.
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de interesse da Universidade Federal do Pará,
e posterior acompanhamento
do desenvolvimento de acordos firmados
entre a UFPA e as instituições internacionais.
A Prointer disponibiliza à comunidade
universitária instrumentos de apoio
à elaboração de projetos conjuntos
de pesquisa, formação de recursos humanos
e intercâmbio de professores, pesquisadores
e alunos.

Unidades Regionais:
Campi

Campus Universitário de Belém
Abaetetuba
Altamira
Bragança
Capanema
Castanhal
Marabá
Marajó-Breves
Marajó-Soure
Tocantins-Cametá
Tucuruí

O Campus é uma unidade regional da Universidade instalada
em determinada área geográfica, com autonomia administrativa
e acadêmica. Os Campi atuam em inter-relação mútua e em
interação com a administração superior da UFPA na elaboração
e consecução de projetos, planos e programas de interesse
institucional. São Campi da UFPA os pólos de Belém, Abaetetuba,
Altamira, Bragança, Breves, Cametá, Capanema, Castanhal, Marabá,
Soure e Tucuruí.
O Campus é constituído de Unidades Acadêmicas,
de Unidades Acadêmicas Especiais e de órgãos suplementares
que se organizam na forma regimental.
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Campus Universitário de Belém
A Cidade Universitária Prof. José da Silveira Netto, no Campus
de Belém, nas margens do Rio Guamá, está dividida em quatro
setores: Setor I Básico, Setor II Profissional, Setor III Esportivo
e Setor IV Saúde. A sede administrativa da UFPA situa-se
na Cidade Universitária.
Além dos setores localizados no espaço físico da Cidade
Universitária, há outras Unidades Acadêmicas situadas
em diferentes localidades da cidade de Belém: Museu da UFPA,
Escola de Aplicação da UFPA, Hospital Universitário João
de Barros Barreto, Instituto de Ciências da Arte,
Instituto de Ciências da Saúde, Escola de Música da UFPA
Rua Augusto Côrrea, 01,
e Escola de Teatro e Dança da UFPA.
Guamá, CEP 66075-110.
www.ufpa.br
(91) 3201-2121,
3201-7599.

Campus Universitário de Abaetetuba
O Campus de Abaetetuba, também conhecido
como Campus do Baixo Tocantins, foi criado em 1987,
no município de Abaetetuba. Os primeiros cursos
de graduação ofertados foram as licenciaturas em
Matemática, Letras, Pedagogia, História e Geografia,
todos em regime intensivo (antigo regime intervalar).
As aulas eram ministradas nas escolas cedidas pela
prefeitura local. Em 1991, o prédio do Campus
de Abaetetuba foi inaugurado no bairro do Mutirão.

Cursos de Graduação
Ciências Contábeis,
Engenharia Industrial, Pedagogia,
Letras Língua Portuguesa,
Letras Língua Espanhola
e Matemática.
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Rua Manoel de Abreu, s/n,
Bairro Mutirão, CEP 68440-000,
Abaetetuba, Pará.
www.ufpa.br/nupe
abaetetuba@ufpa.br
(91) 3751-1131, 3751-1827

Campus Universitário de Altamira
O Campus de Altamira, situado na região
Transamazônica e Xingu, iniciou suas atividades
em 1987 apenas com cursos de Letras, Pedagogia,
Matemática, História e Geografia em regime
intensivo. A partir de 1992, foram oferecidos
os cursos regulares de Letras, Pedagogia,
Matemática, História e Geografia.

Cursos de Graduação
Ciências Biológicas, Engenharia Agronômica,
Letras- Língua Portuguesa, Pedagogia, Engenharia
Florestal e Etnodesenvolvimento.
Rua Coronel José Porfírio, 2515,
São Sebastião, CEP 68372-040,
Altamira, Pará.
www3.ufpa.br/altamira
altamira@ufpa.br
(93) 3515-1079, 3515-1592.

Campus Universitário de Bragança
O Campus Universitário de Bragança foi criado em 1987
e funcionou, primeiramente, com os cursos de Geografia,
História, Letras, Matemática e Pedagogia. A partir
de 1997, foram implantados os cursos de Ciências
Biológicas, Ciências Sociais e Licenciatura Plena
em Ciências do Ensino Fundamental. Com o objetivo
de formar profissionais que atendam às necessidades
da região, a Universidade Federal do Pará criou o Curso
de Engenharia de Pesca.
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Cursos de Graduação
Pedagogia, Ciências Biológicas, Ciências Naturais,
Letras Língua Portuguesa, Letras Língua Inglesa,
História, Matemática e Engenharia de Pesca.

Instituto de Estudos Costeiros (Iecos)
O Campus de Bragança também conta com
o Instituto de Estudos Costeiros (Iecos). O Instituto
é constituído pelas Faculdades da Engenharia
de Pesca, de Ciências Biológicas e pelo Programa
de Pós-Graduação em Biologia Ambiental.
Em relação à pesquisa, o Iecos conta com
um conjunto de laboratórios que desenvolvem
pesquisas voltadas para as áreas costeiras amazônicas.
Além disso, o Instituto possui um Herbário Didático
e uma coleção Didática de Zoologia.

Rua Leandro Ribeiro, s/n,
CEP 68600-000, Bragança, Pará.
www3.ufpa.br/multicampi
campubraga@ufpa.br
rhelena@ufpa.br
(91) 3425-1209,
3425-1593, 3425-4536.

Campus Universitário de Capanema
Como grande parte dos núcleos da UFPA, Capanema
também começou em uma escola do município na parte
central da cidade. Em 1992, a Universidade Federal do Pará,
por meio do Campus Universitário de Bragança,
firmou um convênio com a Prefeitura deste município
para a criação do Núcleo de Capanema.
De 2001 a 2004, o Campus de Bragança transferiu a
administração e a responsabilidade do Núcleo de
Capanema para o antigo Centro Socioeconômico, hoje,
o Instituto de Ciências Sociais e Aplicadas. Em 18 de maio
de 2009, o Conselho Superior Universitário (Consun)
aprovou a criação do Campus Universitário de Capanema,
com a Resolução N. 673, de 19 de maio de 2009.

Cursos de Graduação
Letras Língua Portuguesa,
Letras Língua Inglesa, Matemática,
Ciências Naturais
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Avenida Barão de Capanema,
1201, Bairro Centro,
CEP 68.700-000, Capanema-PA
www.cuncap.ufpa.br
(91) 3462-1881

Campus Universitário de Castanhal
Em 14 de abril de 1978, no Ginásio de Esportes
“Loyola Passarinho”, realizou-se a Sessão Solene
de assinatura do Convênio para a implantação
da Universidade Federal do Pará em Castanhal. Os
primeiros cursos de graduação ofertados foram
as licenciaturas em Matemática, História, Letras,
Geografia e Pedagogia, os quais beneficiaram
também as Zonas Bragantina, Guajarina e Salgado.

Cursos de Graduação
Medicina Veterinária, Educação Física, Letras Língua
Portuguesa, Matemática, Pedagogia e Sistemas
de Informação.

Av. Universitária, s/n,
Jaderlândia, CEP 68745-000,
Castanhal, Pará
www3.ufpa.br/multicampi
castanhal@ufpa.br
(91) 3721-2395, 3721-8284,
3721-8285.
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Campus Universitário de Marabá
O Campus Universitário de Marabá teve o início
de suas atividades em 1987, com a implantação
dos cursos de Licenciatura Plena em História,
Letras, Matemática, Geografia e Pedagogia.
O Campus de Marabá está situado na região
sudeste do Pará e possui dois espaços físicos
distintos: o Campus I e o Campus II.

Cursos de Graduação
Agronomia, Ciências Sociais, Ciências Naturais, Direito,
Educação do Campo, Engenharia de Materiais,
Engenharia de Minas e Meio Ambiente, Física,
Geografia, Geologia, Letras Língua Inglesa,
Letras Língua Portuguesa, Matemática, Pedagogia,
Química, Sistemas de Informação.

Campus I

Folha 31, Quadra 7, Lote
Especial, s/n, Nova Marabá,
CEP 58500-970, Marabá, Pará
(94) 2101-7102,
2101-7113, 2101-7101.

Campus II

Folha 17, Quadra 4, Lote
Especial, Nova Marabá,
CEP 58505-080, Marabá, Pará
www.ufpa.br
campusmaraba
maraba@ufpa.br
(94) 2101-5900,
2101-5901, 2101-5902.
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Campus Universitário do Marajó-Breves
O Campus Universitário do Marajó-Breves, localizado
no sudoeste da Ilha do Marajó, iniciou suas atividades
em 1990, como extensão do Campus de Soure,
com a oferta do curso de História. O Campus foi
reconhecido oficialmente pelo MEC em 2006 e conta,
atualmente, com 5 faculdades responsáveis
pela oferta de cursos regulares de graduação,
além de ser pólo de educação a distância.

Cursos de Graduação
Serviço Social, Pedagogia, Ciências Naturais,
Matemática e Letras Língua Portuguesa.

Av. Anajás, s/n, Aeroporto,
CEP 68800-000, Breves, Pará.
www3.ufpa.br/breves
breves@ufpa.br
(91) 3783-1129, 3783-1929.

Campus Universitário do Marajó-Soure
O Campus Universitário do Marajó-Soure, localizado
no município de Soure, foi fundado em 1986, como
um dos pólos regionais de atuação da UFPA. Em 1987,
realizou-se o primeiro vestibular do interior do Estado,
no qual foram ofertados, para Soure, os cursos
de Geografia, História, Letras, Matemática e Pedagogia.

Cursos de Graduação

Letras Língua Inglesa, Letras Língua Francesa,
Ciências Biológicas, Letras Libras Língua Portuguesa.

13ª Rua, s/n, Bairro Umarizal,
CEP 68870-000, Soure, Pará.
www2.ufpa.br/soure
campusoure@ufpa.br
(91) 3741-1261, 3741-1434.

Campus Universitário do Tocantins-Cametá
O Campus de Cametá, situado na região do Baixo Tocantins,
foi fundado em 1987, durante a administração do Reitor
José Seixas Lourenço, como resultado do Projeto Norte
de Interiorização da Universidade Federal do Pará. Não
possuindo sede própria, foi instalado nas dependências
da Escola Municipal de 1º Grau “Maria Cordeiro de Castro”,
cujo prédio foi doado à UFPA pelo município, em 1991.

Cursos de Graduação
Pedagogia, Letras Língua Portuguesa, Letras Língua Inglesa,
História, Matemática, Sistemas de Informação e Ciências
Naturais.

Rua Padre Antônio Franco,
2617, Bairro da Matinha,
CEP 68400-000, Cametá, Pará.
www2.ufpa.br/cameta
cameta@ufpa.br
(91) 3781-1258, 3781-1182.

Campus Universitário de Tucuruí
O Campus Universitário de Tucuruí, localizado
no sudeste paraense, iniciou como um núcleo
em 5 de julho de 2004, quando a Eletronorte
cedeu um espaço físico, por comodato, à UFPA,
por um prazo mínimo de 5 anos.
O primeiro processo seletivo foi realizado em agosto
de 2005 e ofertou 30 vagas para o curso de Engenharia
Elétrica e outras 30 para o de Engenharia Civil.
No dia 18 de maio de 2009, o Conselho Superior
Universitário (Consun) aprovou a criação do Campus
Universitário de Tucuruí.

Cursos de Graduação
Engenharia Civil e Ambiental,
Engenharia Elétrica
e Engenharia Mecânica.

Rua Itaipu, 36 – Vila
Permanente – CEP 68.464-000,
Tucuruí, Pará.
tucurui@ufpa.br
(94) 3778-3253, 9953-5136.

Unidades Acadêmicas

Institutos
Núcleos

Institutos
São unidades acadêmicas de formação profissional em nível
de graduação e pós-graduação que coordenam faculdades de
cursos afins e escolas. São eles:

Instituto de Ciências
Biológicas (ICB)
Faculdades: Ciências Biológicas

(Bacharelado e Licenciatura
em Biologia), Biomedicina
e Biotecnologia.
Campus Universitário do Guamá,
Rua Augusto Corrêa, 01,
Instituto de Ciências Biológicas
Campus Básico, CEP 66075-110.
coordplan_icb@ufpa.br
(91) 3201 7102
fax: (91) 3201-7568

Instituto Ciências
da Educação (ICED)

Graduações: Artes Visuais
(Artes Visuais- Licenciatura/
Bacharelado), Música (Licenciatura),
Teatro e Dança (Licenciatura),
Museologia (Bacharelado)
e Cinema (Bacharelado).

Escola de Música,
Escola de Teatro e Dança
e Faculdade de Artes Visuais.
Subunidades:

ICA - AV. Presidente Vargas, S/N,
Praça da República, CEP 66017-060
(91) 3241-5801
fax: (91) 3241-8369
ica@ufpa.br

Instituto de Ciências
da Saúde (ICS)

Faculdades: Educação

Faculdades: Enfermagem,

Campus Universitário do Guamá,
Rua Augusto Corrêa, 01,
Instituto de Ciências da Educação
Campus Profissional, CEP 66075-110.
(91) 3201-7105
fax: (91) 32017648
iced@ufpa.br

Praça Camilo Salgado, 1
Umarizal, CEP: 66050-060
www.ufpa.br/ics
ics@ufpa.br
(91) 3201-6808
fax: (91) 3242-9412

(Pedagogia- Licenciatura),
Educação Física.
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Instituto de Ciências
da Arte (ICA)

Farmácia, Fisioterapia e Terapia
Ocupacional, Medicina,
Nutrição, Odontologia.

Instituto de CiÊncias Exatas
e Naturais (ICEN)
Faculdades: Matemática, Física,

Química, Computação (Ciência
da Computação / Sistemas
de Informação), Estatística,
Ciências Naturais.
Campus Universitário do Guamá,
Rua Augusto Corrêa, 01,
Instituto de Ciências Exatas e Naturais
Campus Básico, CEP 66075-110
www.icen.ufpa.br
(91) 3201-7103
(91) 3201-7829

Instituto de Ciências
Jurídicas (ICJ)
Faculdade: Direito.
Campus Universitário do Guamá,
Rua Augusto Corrêa, 01,
Instituto de Ciências Jurídicas
Campus Profissional, CEP 66075-110.
www.icj.ufpa.br
siteicj@ufpa.br
(91) 3201-7666
(91) 3201-7723

Instituto de Ciências Sociais
Aplicadas (ICSA)
Faculdades: Administração,

Biblioteconomia, Ciências
Contábeis, Ciências Econômicas,
Serviço Social, Turismo.
Campus Universitário Guamá,
Rua Augusto Corrêa, 01,
Instituto de Ciências Sociais Aplicadas
Campus Profissional, CEP 66075-110.
www.ufpa.br/icsa
icsa@ufpa.br
(91) 3201-7101

Instituto de Educação
Matemática e Científica
(IEMCI)
Faculdade: Licenciatura Integrada

em Educação em Ciências,
Matemática e Linguagens.

Campus Universitário do Guamá,
Rua Augusto Corrêa, 01,
Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento
da Educação Matemática e Científica
Campus Básico, CEP 66075-110
www.ufpa.br/iemci
npadc@ufpa.br
(91) 3201-7642 / 7487
fax: (91) 3201-7642 / 7487
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Instituto de Estudos
Costeiros (IECOS)
Faculdades: Engenharia de Pesca

e Ciências Biológicas.

Oceanografia, Meteorologia
e Geofísica.

Instituto de Estudos Costeiros (Iecos),
Campus Universitário de Bragança –
UFPA, Alameda Leandro Ribeiro s/n.
Bairro Aldeia, CEP 68600-000.
Bragança, Pará
www.ufpa.br/iecos
iecos@ufpa.br
(091) 3201-1593, ramal 237

Campus Universitário do Guamá,
Rua Augusto Corrêa, 01,
Instituto de Geociências
Campus Básico, CEP 66075-110.
www.ig.ufpa.br
dir.cg@ufpa.br
(91) 3201-7107
(91) 3201-7609

Instituto de Filosofia
e Ciências Humanas (IFCH)
Faculdades: Ciências Sociais,

Filosofia, Geografia, História
e Psicologia.
Campus Universitário do Guamá, Rua
Augusto Corrêa, 01,
Instituto de Filosofia e Ciências
Humanas - Campus Básico,
CEP 66075-110.
www3.ufpa.br/ifch
ifch_comunicacao@ufpa.br
(91) 3201-7106
(91) 3201-7604
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Instituto de Geociências (IG)
Faculdades: Geologia,

Instituto de Letras
e Comunicação (ILC)
Faculdades: Letras (Fale) – Língua

Portuguesa; Letras Estrangeiras
Modernas (FALEM); Letras
Língua Alemã, Letras Língua
Espanhola, Letras Língua
Francesa, Letras - Língua Inglesa.
Comunicação (Facom) –
Jornalismo e Publicidade,
Propaganda.
Campus Universitário do Guamá,
Rua Augusto Corrêa, 01,
Instituto de Letras e Comunicação
Campus Básico, CEP 66075-110
www.ilc.ufpa.br
(91) 3201-7108
fax: 3201-7606

Instituto de Tecnologia
(ITEC)
Faculdades: Arquitetura

e Urbanismo, Engenharia
Civil, Engenharia Mecânica,
Engenharia Química,
Engenharia de Alimentos,
Engenharia da Computação,
Engenharia Naval, Engenharia
Elétrica, Engenharia Sanitária
e Ambiental.
Campus Universitário do Guamá,
Rua Augusto Corrêa, 01,
Instituto de Tecnologia
Campus Profissional, CEP 66075-110.
www.itec.ufpa.br
(91) 3201- 7109
fax: 3201-7608

Núcleos
São unidades acadêmicas
dedicadas a programas
regulares de pós-graduação,
preferencialmente em questões
regionais, com autonomia
acadêmica e administrativa.

Núcleo de Altos Estudos
Amazônicos (Naea)
Contribui para a formação
de pesquisadores, docentes
e técnicos em planejamento
e políticas públicas. Seus
trabalhos de pesquisa
na Amazônia se voltam
para temáticas ligadas
ao desenvolvimento,
à preservação do meio ambiente
e ao acompanhamento
das políticas governamentais
traçadas para
o desenvolvimento da Região.
Oferece cursos
de Especialização,
Mestrado e Doutorado.
Rua Augusto Corrêa, 01,
Setor II Profissional,
Guamá, CEP 66075-110.
www2.ufpa.br/naea
naea@ufpa.br
(91) 3201-7141
(91) 3201-7696
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Núcleo de Ciências Agrárias
e Desenvolvimento Rural
(NCADR)
Tem por objetivo o ensino,
a pesquisa e a extensão voltados
para o desenvolvimento rural do
Pará e da Amazônia Oriental. O
NCADR é composto pelo Núcleo
de Estudos Integrados sobre
Agricultura Familiar (Neaf )
e pelo Núcleo de Estudos
Integrados sobre Ciência Animal
(Necan). Ambos desenvolvem
atividades de formação
(graduação e pós-graduação)
em parceria com a Embrapa
Amazônia Oriental e com os
campi de Altamira, Castanhal
e Marabá. Realiza também
atividades de pesquisa e
desenvolvimento em parceria
com laboratórios e equipes
associados, na Transamazônica,
no nordeste e no sudeste
paraense.
Rua Augusto Corrêa, 01,
Setor I Básico, Guamá, CEP 66075-110.
www.ufpa.br/cca
nfsm@ufpa.br
(91) 3201-8059
(91) 3201-7915
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Núcleo de Medicina Tropical
(NMT)
O núcleo foi criado com a missão
de promover a articulação
e integração nas diferentes áreas
da saúde, no campo
da patologia regional com
o propósito de fomentar
o desenvolvimento
sócioambiental e a melhoria
da qualidade de vida
da população amazônica,
por meio do ensino
de pós-graduação,
da pesquisa e da extensão,
com o desenvolvimento
de atividades que enfoquem
as endemias regionais. Oferece
os cursos de Especialização
em Saúde e Ciências
Sócioambientais, Doenças
Tropicais, Toxicologia
e Epidemiologia,
e conta com os Programas
de Mestrado e Doutorado
em Doenças Tropicais.
Av. Generalíssimo Deodoro, 92,
Umarizal, CEP 66050-060.
(91) 3241-9864
(91) 3241-0032

Núcleo de Meio Ambiente
(Numa)

Núcleo de Teoria e Pesquisa
do Comportamento (NTPC)

Foi criado para dar atenção
especial aos problemas
relacionados ao meio ambiente
da Região Amazônica. Tem
a finalidade de promover cursos,
debates e outras iniciativas
voltadas a estudos e pesquisas
sobre questões ambientais,
qualidade de vida e geração
de tecnologia que viabilizem
o desenvolvimento sustentável
dos diversos setores
da economia regional.

É uma Unidade Acadêmica
voltada ao ensino de
pós-graduação, à pesquisa
e à extensão de caráter
transdisciplinar no âmbito
do comportamento dos
organismos. Tem por finalidade
manter um Programa
de Pós-Graduação em Teoria
e Pesquisa do Comportamento,
além de programas
de formação pós-graduada
lato sensu e outros de caráter
extensionista ou de formação
continuada, dentro da sua área
de abrangência, bem como
de prestar consultoria para
o equacionamento e resolução
de problemas afetos
às ciências do comportamento,
especialmente aqueles
relacionados à Região
Amazônica.

Rua Augusto Corrêa, 01,
Setor II Profissional, Chalé de Ferro,
Guamá, CEP 66075-110.
www.ufpa.br/numa
numa@ufpa.br
(91) 3201-7652

Rua Augusto Corrêa, 01,
Setor I Básico, Guamá, CEP 66075-110.
ntpc@ufpa.br
(91) 3201-8536
(91) 3201-8367
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Unidades Acadêmicas
Especiais

Escola de Aplicação da UFPA
Hospitais

Escola de Aplicação da UFPA
É uma unidade acadêmica especial com estrutura
administrativa própria que desenvolve educação básica,
configurando-se como campo de estágio voltado para
a experimentação pedagógica, o que possibilita a interação
com os cursos de licenciatura e bacharelado da instituição.
A Escola de Aplicação, além de desenvolver o ensino, realiza
pesquisa e extensão com o objetivo de qualificar
a educação básica, constituindo-se como campo
de reflexão, de investigação e de experimentações
sobre a prática pedagógica.
Os níveis de ensino desenvolvidos (educação infantil,
ensino fundamental e médio) representam reais laboratórios
educacionais, uma vez que se propõem a estudar e a sugerir
novos caminhos para os desafios do cotidiano escolar e novos
procedimentos de ensino e de aprendizagem, contribuindo
para a formação continuada dos educadores.
Av. Tancredo Neves (Perimetral), 1000,
Bairro Montese, CEP 66095-780.
www.escoladeaplicacao.ufpa.br
escola@ufpa.br
(91) 3201-6900

Hospitais
São unidades acadêmicas especiais com estrutura
administrativa própria, voltadas à prática de atividades
curriculares na área de saúde, internato, residência,
pesquisa e extensão, em colaboração com programas
de qualificação profissional em áreas afins.
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Hospital Universitário João Barros Barreto
(HUJBB)
Tem como missão prestar assistência à saúde
da população por meio do Sistema Único
de Saúde (SUS), atuando também nas áreas
de ensino e de pesquisa, na geração
e sistematização de conhecimentos.
No momento, oferece consultas médicas nas
áreas de infectologia, pneumologia, clínica
médica e tratamento para cirurgia.
Rua dos Mundurucus, 4487,
Guamá, CEP 66073-000.
www.ufpa.br/hujbb
asscomhujbb@ufpa.br
(91) 3201-6600

Hospital Universitário Bettina Ferro de Souza
(HUBFS)
Destina-se à formação em níveis de graduação
e pós-graduação de profissionais das áreas da saúde,
por meio do compromisso da UFPA com as necessidades
da população. Oferece serviços de consultas, diagnósticos
e urgência clínica no Setor de Saúde do Guamá
(com acesso principal pela Avenida Perimetral),
funcionando de 2ª a 6ª feira, das 7h às 18h.
Rua Augusto Corrêa, 01, Setor IV Saúde,
Guamá, CEP 66075-110.
hubfs@ufpa.br
(91) 3201-7283
(91) 3201-7815
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Serviços

Restaurante Universitário
Clínicas
Farmácia Universitária
Laboratórios de Análises Clínicas
Núcleo de Práticas Jurídicas
Setor de Recreação e Atividades Estudantis

Restaurante Universitário
O Restaurante Universitário da UFPA, conhecido como RU,
atende diariamente a alunos, técnicos e docentes da UFPA.
Além de servir alimentos com qualidade e preços baixos,
o RU funciona como um laboratório para os estudantes de Nutrição,
Tecnologia de Alimentos, Biomedicina, dentre outros cursos afins,
contribuindo para a promoção da educação e do ensino
dentro da universidade.
O RU atende em duas unidades, de 2ª a 6ª feira, nos horários das 11h30
às 14h30 e das 18h às 19h.
O RU do Campus básico conta com uma cozinha industrial
para a produção de 1200 refeições e possui um refeitório
com 300 lugares. O RU do Campus profissional entrou
em funcionamento em junho de 2009. É uma unidade de distribuição,
que recebe refeições da unidade do campus básico em contêineres
térmicos. Essa unidade conta com um refeitório de 120 lugares
e atende em média 600 usuários por dia.
Rua Augusto Corrêa, 01, Setor I Básico e Setor II Profissional,
Guamá, CEP 66075-110.
(91) 3201-7744
(91) 3201-7309
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Clínicas
Clínica do Curso de Odontologia
Oferece à comunidade universitária e externa acesso
gratuito aos serviços da Clínica Odontológica, vinculada
ao curso de Odontologia da UFPA. Os pacientes ali atendidos,
além de receberem tratamento dentário, podem se cadastrar
na Clínica no começo de cada semestre para atendimento
e acompanhamento educativo, voltado à prevenção
e ao tratamento odontológico.
Funciona de 2ª a 6ª feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h.
Rua Augusto Corrêa, 01, Setor IV Saúde,
Faculdade de Odontologia, Guamá, CEP 66075-110.
sig.ufpa.br/odontologia
(91) 3201-7689

Clínica do Curso de Psicologia
Presta serviços de avaliação, prevenção e tratamento
da saúde mental da comunidade em geral. A clínica oferece
acolhimento (triagem), psicoterapia (individual e de grupo),
atendimentos do serviço social, médico e psiquiátrico.
O cadastro do interessado se dá por meio de uma entrevista
de triagem que ocorre, geralmente, no início de cada período
letivo. O atendimento é gratuito.
Funciona de 2ª a 6ª feira, das 8h às 13h e das 14h às 18h,
ao lado do Ginásio de Esportes da UFPA.
Rua Augusto Corrêa, 01, Setor I Básico,
Guamá, CEP 66075-110.
www.ufpa.br/clinicapsicologia
(91) 3201-7669
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Farmácia Universitária
Serve como campo de estágio aos alunos do curso de Farmácia.
Está integrada a vários projetos e unidades da UFPA na oferta
de produtos e serviços para os Hospitais Universitários Bettina Ferro
e Barros Barreto, Santa Casa de Misericórdia do Pará e a Escola
de Aplicação da UFPA. Manipula medicamentos, fórmulas e cosméticos
e desenvolve pesquisas com plantas medicinais da Amazônia.
Produz medicamentos de qualidade a baixo custo. O seu centro
de comercialização está localizado no Setor de Recreação
e Atividades Estudantis (Vadião). Funciona de 2ª a 6ª-feira,
das 8h30 às 16h. No site há uma relação de produtos
e medicamentos disponíveis à venda na Farmácia Universitária.
Rua Augusto Corrêa, 01, Setor I Básico
Vadião, Guamá, CEP 66075-110.
www.portal.ufpa.br//interna_farmacia
(91) 3201-7581
Coordenação
Rua Augusto Corrêa, 01, Setor IV Saúde,
Guamá, CEP 66075-110.
(91) 3201-7206
(91) 3201-7581

Laboratórios de Análises Clínicas
Realizam gratuitamente exames laboratoriais de rotina
em pacientes encaminhados pelo Hospital Bettina Ferro de Souza,
ou pelo Posto de Saúde do Guamá, servidores e professores
da instituição, além da comunidade em geral.
Funcionam de 2ª a 6ª feira nos prédios do Instituto de Ciências
Biológicas (ICB) e da Faculdade de Farmácia.

Laboratório de Análises Clínicas do ICB
Rua Augusto Corrêa, 01, Setor I Básico,
Instituto de Ciências Biológicas, Guamá, CEP 66075-110.
(91) 3201-7569
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Laboratório de Análises Clínicas da Faculdade
de Farmácia
Rua Augusto Corrêa, 01, Setor II Profissional,
Faculdade de Farmácia, Guamá, CEP 66075-110.
(91) 3201-7630

Núcleo de Práticas Jurídicas
É um dos serviços mais antigos que a Instituição presta
à comunidade carente. O atendimento acontece diariamente
no Pavilhão LP do Setor II Profissional, de 2ª a 5ª-feira,
das 8h às 18h. Na 6ª-feira, o atendimento é das 8h às 12h
e das 14h às 18h.
Rua Augusto Corrêa, 01, Setor II Profissional,
Guamá, CEP 66075-110.
(91) 3201-7273

Setor de Recreação e Atividades Estudantis
Espaço aberto destinado à promoção de eventos. Nele estão
instalados o Diretório Central de Estudantes (DCE), o Sindicato
os Servidores da UFPA (Sintufpa) e a Associação dos Docentes
da UFPA (Adufpa), além de agências bancárias, Correios,
lanchonete, Farmácia Universitária, restaurante, praça e anfiteatro.
Fica à beira do Rio Guamá, no Setor I Básico. É um recanto muito
procurado pela comunidade, sendo chamado de Vadião.
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Representação
Estudantil

Diretório Central dos Estudantes (DCE)
Centro e Diretório Acadêmico
União Nacional dos Estudantes (UNE)

Na UFPA, os estudantes são representados por um Diretório Central
dos Estudantes (DCE), pelos Diretórios Acadêmicos (DA)
e pelos Centros Acadêmicos (CA). Na Escola de Aplicação
da Universidade, que atende a alunos da educação básica,
a representação se dá por meio do Grêmio Estudantil.

Diretório Central dos Estudantes (DCE)
Como órgão máximo, representa todos os alunos universitários
da UFPA, tendo como missão propor políticas estudantis.
Cabe ao DCE: desenvolver lutas locais; promover a integração
dos estudantes, por meio de atividades culturais e acadêmicas;
representar os estudantes da UFPA nos fóruns gerais do movimento
estudantil; promover o diálogo com entidades estudantis
(União Nacional dos Estudantes, União Estadual dos Estudantes,
executivas e outras); realizar eleições, assembléias gerais,
conselhos de centros acadêmicos e congressos para definir
posições da entidade.
Rua Augusto Corrêa, 01,
Setor I Básico, Vadião, Guamá, CEP 66075-110.
www3.ufpa.br/dce
dce.ufpa@gmail.com
(91) 3201-7555

Centro e Diretório Acadêmico
O Centro Acadêmico (CA) é a instância representativa dos alunos
de um mesmo curso na UFPA. A ele compete a defesa do estudante
junto às Faculdades, aos Institutos e às demais instâncias da UFPA.
O Diretório Acadêmico representa os alunos na esfera de cada Campus,
Faculdade ou mesmo curso. Entre as finalidades dos CA e DA
destacam-se: representar os interesses dos alunos; lutar pelo
aperfeiçoamento e qualidade do ensino universitário na UFPA;
promover a unidade acadêmica entre os estudantes dos cursos
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de graduação; contribuir para conservação da vida escolar,
do patrimônio material e moral da universidade; promover eventos
culturais, sociais e esportivos; e informar sobre acontecimentos
relevantes para a comunidade acadêmica.
No Brasil, o movimento estudantil universitário é formado por
uma rede de entidades civis de caráter público, envolvendo os Centros
Acadêmicos, as executivas de curso, o Diretório Central dos Estudantes,
as entidades estaduais e a União Nacional dos Estudantes (UNE).
Tais entidades, no exercício democrático, buscam a construção
de um ensino de qualidade e de uma sociedade inclusiva.

União Nacional dos Estudantes (UNE)
É a entidade de representação máxima dos estudantes universitários
no Brasil. Defende os interesses da classe estudantil e capta opiniões
da juventude brasileira em propostas concretas a serem apresentadas
à sociedade. A UNE promove campanhas, fiscaliza a aplicação de leis
em defesa dos direitos estudantis, presta serviços de ouvidoria, divulga
leis e mecanismos reivindicatórios e viabiliza carteira de meia entrada,
entre várias outras atividades.
A UNE é reconhecida internacionalmente por integrar a diretoria
executiva da Organização Continental Latino-Americana e Caribenha
dos Estudantes (OCLAE) e participar de fóruns internacionais,
como o Festival Mundial da Juventude e o Fórum Social Mundial.
www.une.org.br
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Informações
Acadêmicas

Vínculo Institucional
Matrícula em Atividades Curriculares
Regime Acadêmico
Calendário Acadêmico
Períodos Letivos
Permanência e perda e vaga
Frequencia
Segunda Chamada
Trancamento
Mobilidade Discente
Conceitos de Avaliação
Revisão do Conceito
Avaliação Substitutiva
Histórico Acadêmico e Diploma

Vínculo Institucional
É o vínculo efetuado entre o candidato classificado no Processo Seletivo
(PS) e a UFPA, mediante o cadastro e entrega da documentação pessoal
e escolar no CIAC. Nesse processo é gerado o número de matrícula
do estudante.

Número de Matrículas do Aluno
É o número de registro que identifica o estudante na UFPA
e é composto por 11 dígitos, distribuídos da seguinte forma:
• Os dois primeiros algarismos indicam o ano em que
o estudante ingressou na UFPA;
• Os três algarismos seguintes indicam o código do curso;
• Os próximos quatro algarismos indicam o número
da classificação do estudante, de acordo com o número
de vagas e a sua classificação no curso, com a pontuação
no processo seletivo seriado;
• Os dois últimos algarismos indicam o código da cidade onde o
curso é ofertado.
ANO

CURSO

CLASSIFICAÇÃO

CAMPUS

2010

MATEMÁTICA

22 colocado

BELÉM

10

039

0022

01

º

Portanto, o número de matrícula é: 10039002201.

Atenção, o número de matrícula é muito importante,
pois toda sua identificação na UFPA
é feita por meio desse número. Memorize-o!
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Matrícula em Atividades Curriculares
É o processo obrigatório em qualquer regime de graduação
que ocorre em cada período letivo. Habilita o estudante a realizar
atividades curriculares, de acordo com o projeto pedagógico
e o calendário acadêmico.

Observe o cronograma de matrícula
organizado pela sua Faculdade!
As vagas não ocupadas em atividades curriculares de cursos
de graduação poderão ser disponibilizadas pela UFPA, mediante
processo seletivo prévio, constituindo-se em matrículas isoladas
de estudantes.

Regime Acadêmico
É a forma de desenvolvimento do curso de graduação. Orienta tanto
o processo de matrícula quanto a trajetória acadêmica, conforme
determinado no Projeto Pedagógico de Curso (PPC), seguindo
as normas estabelecidas no Regulamento do Ensino de Graduação.
Na UFPA, são dois os regimes admitidos na graduação:

Regime Acadêmico Seriado
definido no PPC como bloco ou módulo,
sendo caracterizado pela matrícula em um conjunto
de atividades curriculares, em cada período letivo;

Regime Acadêmico por Atividades Curriculares
caracterizado pela matrícula em atividades curriculares
independentes, de acordo com os pré-requisitos do PPC.

75

Calendário Acadêmico
O Calendário Acadêmico da UFPA, aprovado pelo CONSEPE,
é imprescindível para o estudante. Apresenta a previsão de períodos
letivos das atividades curriculares dos cursos de graduação. Nele
constam quatro períodos letivos que orientam os procedimentos
(tais como: período de matrícula, trancamento, dias letivos, avaliação,
lançamento de conceitos, integralização e colação
de grau), conforme o regime acadêmico adotado pelo curso.
O estudante da UFPA pode ter acesso ao calendário acadêmico
no site www.proeg.ufpa.br.

Períodos Letivos
Para a realização das suas atividades acadêmicas a UFPA divide
o ano civil em 4 períodos letivos, que são interstícios de tempo
em que os Cursos funcionam, na capital e no interior, especificados
no Calendário Acadêmico. Para atender as peculiaridades
dos cursos, as atividades curriculares poderão ser desenvolvidas
em uma fração do período letivo, em um período letivo completo
ou além de um período letivo, de acordo com o projeto
pedagógico de cada curso.
Considerando o período letivo, o Curso pode ser classificado como
extensivo ou intensivo. O Curso é extensivo quando funciona
no segundo (março a junho) e no quarto (agosto a dezembro) períodos
letivos. E, intensivo quando funciona no primeiro
(janeiro a março) e no terceiro (julho a agosto) períodos letivos.

Permanência e perda e vaga
Para garantir a sua permanência regular no Curso de Graduação,
o estudante deve obedecer aos prazos máximos para integralização
curricular, definidos na Resolução que aprova o PPC de cada curso.
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Cada Curso tem uma duração legal e o prazo máximo de permanência
na UFPA corresponde ao período de duração do curso acrescido
de 50% desse.
Conforme o Regulamento da Graduação aprovado em 2008,
perderá a vaga o estudante que:
• trancar a matrícula por mais de dois (2) períodos letivos
consecutivos ou quatro (4) intercalados;
• não integralizar (concluir) o curso no tempo máximo
estabelecido pelo CONSEPE;
• descumprir protocolos de convênios;

Frequencia
Para efeito de aprovação, o aluno deve ter no mínimo 75%
de assiduidade em cada disciplina ou atividade em que esteja
matriculado.

Segunda Chamada
O aluno que faltar a qualquer verificação de aprendizagem,
por impedimento legal, doença atestada por Serviço Médico
de Saúde ou motivo de força maior, devidamente comprovado,
poderá realizá-la sob a forma de segunda chamada, desde que
requeira por escrito à Direção da subunidade acadêmica,
em até 72 horas úteis após a realização da primeira chamada.

Trancamento
É a suspensão temporária das atividades acadêmicas. Deverá ser
solicitado a cada período letivo. Não é permitido o trancamento
no primeiro período letivo. O aluno não deve fazer trancamento
por mais de dois (2) períodos consecutivos ou quatro (4) intercalados,
para não perder a vaga no curso.
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Mobilidade Discente
É a troca de turno, Campus ou Curso por discente regularmente
matriculado, assim como matrícula temporária em outro Campus
da UFPA ou outra instituição nacional ou estrangeira.
São três os tipos de mobilidade discente na graduação da UFPA:
em âmbito interno; entre universidades e demais instituições
federais de ensino superior; e universidades do exterior reconhecidas
pelo MEC.
A mobilidade discente interna pode ocorrer para troca permanente
de turno, campus ou curso na própria UFPA. Os discentes interessados
devem participar do processo seletivo anual,
regido pelo Regulamento do Ensino de Graduação e pela Resolução
do Consepe n_ 3.437, de 01.08.2006. A mobilidade interna temporária
não depende de edital e deve ser tratada diretamente na faculdade.
Entre universidades e demais instituições federais
de ensino superior dos Estados do Brasil, a mobilidade discente
é regulada pelo Programa de Mobilidade Acadêmica Brasil
(MAB, 2008) de parceria entre a SESu e a Capes, bem como pelos
Convênio e Programa de Mobilidade Estudantil da Andifes.
A mobilidade discente para o exterior pode ser realizada por meio
de convênios e programas próprios de cooperação internacional
de Ensino Superior como o Erasmus Mundus da União Européia;
o Programa de Intercâmbio e Mobilidade Acadêmica (PIMA)
da Organização dos Estados Ibero-americanos (OEI) e outros.

Maiores informações na Faculdade do seu curso,
no site do Ciac e no site da Pró-Reitoria
de Relações Internacionais – Prointer.
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Conceitos da Avaliação
Para fins de avaliação qualitativa e quantitativa dos conhecimentos
é efetuado o registro do aproveitamento acadêmico do discente
no seu Histórico Escolar, o conceito final e a frequência em cada
atividade curricular. Podem ser atribuídos aos alunos da graduação
e da pós-graduação os seguintes conceitos e notas equivalentes:
EXC – Excelente (9,0 - 10,0)
BOM – Bom (7,0 – 8,9)
REG – Regular (5,0 – 6,9)
INS – Insuficiente (0 – 4,9)

Revisão do Conceito
O aluno terá até três (3) dias úteis para recorrer do resultado
da avaliação, devendo apresentar, quando necessário, o trabalho
escolar avaliado. A revisão de conceito deverá ser solicitada
por meio de requerimento formalizado pelo estudante
à subunidade acadêmica, de acordo com o §1º do art. 180
do Regimento Geral da UFPA. O processo deverá ser analisado
por uma comissão composta por três (3) docentes, nomeada
pelo diretor da faculdade ou escola, sem a participação
do docente da turma.

Avaliação Substitutiva
É uma oportunidade oferecida ao estudante que não obteve conceito
à aprovação na atividade curricular, mas que possui frequência mínima
de setenta e cinco por cento. Poderá ser aplicada, a critério do professor
da turma, em período máximo de cinco dias após o encerramento
do período letivo.
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Histórico Acadêmico e Diploma
O Histórico é o documento que registra o percurso acadêmico,
os conceitos, as aprovações e os aproveitamentos de estudo.
Existe uma versão on-line do Histórico, disponível no Ciac,
que permite ao aluno consultar e acompanhar o lançamento
de suas notas.
O Histórico Escolar pode ser emitido na versão parcial,
para o aluno regularmente matriculado, ou na versão final,
para o aluno que concluiu ou se desligou do curso. O Histórico
parcial do estudante pode ser obtido no site da UFPA
(http://relatorios.sie.ufpa.br/historico/Home.php),
na Faculdade ou diretamente no Ciac.
Cabe ao Ciac a emissão do Histórico Escolar final e às subunidades
acadêmicas (Faculdade e Escola), a emissão do histórico parcial
do estudante da graduação. O Diploma é o documento legal
que confere um grau acadêmico ao estudante que completou,
com sucesso, um determinado programa de estudos.
Ao final do curso, esses documentos são recebidos pelo estudante.
A primeira via do Histórico Escolar e do Diploma é gratuita,
mas a emissão de segunda via custa uma taxa.
www.sig.ufpa.br
(91) 3201-7158.

Acompanhe os conceitos no Histórico Escolar
a cada período letivo para evitar problemas
de erros ou desconhecimento de conceitos.
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Estágio
O Estágio é uma atividade curricular que tem por objetivo ampliar
os conhecimentos teórico-práticos dos estudantes em situações reais
de trabalho e desenvolver atividades e experiências adequadas
ao relacionamento sócio-profissional.
A promoção do Estágio curricular pode ser viabilizada pela
Coordenadoria de Apoio ao Discente, vinculada à Diretoria de Ensino
da PROEG, por meio de contato com as unidades, subunidades
acadêmicas e empresas. Funciona de 2ª a 6ª feira,
das 8h às 17h.
Rua Augusto Corrêa, 01, Setor I Básico,
Prédio da Reitoria, 2º andar,
Guamá, CEP 66075-110, Belém, Pará.
www3.ufpa.br/centraldeestagios
cadisensino@ufpa.br
(91) 3201-7265.

Política Universitária

Estatudo da UFPA
Regimento da UFPA
Plano de Desenvolvimento Institucional
Regulamento do Ensino de Graduação da UFPA
Resoluções dos Conselhos Superiores da UFPA
Projeto Pedagógico do Curso (PPC)
Instruções Normativas
Pareceres
Políticas Estudantis

Política Universitária
As políticas públicas universitárias são políticas públicas sociais
que surgem como respostas do Estado às demandas de interesses
diversos da sociedade, concretizando direitos coletivos. Expressas
na forma de idéias, estratégias e ações podem sofrer controle social.
São instrumentos da política universitária: leis, decretos, resoluções,
pareceres, normas, planos, programas e projetos.
Na UFPA, as políticas universitárias são definidas coletivamente,
considerando as determinações e as recomendações da Política
Nacional de Ensino, coordenada pelo Ministério da Educação (MEC).
São instrumentos da Política Nacional a Constituição Federal (1988),
a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), as recomendações
do Plano Nacional de Educação (PNE), as Diretrizes Curriculares
Nacionais, resoluções do Conselho Nacional de Educação (CNE),
recomendações do MEC, expressas em portarias e resoluções,
dentre outros.
Quanto às ações políticas do MEC para o ensino superior, há o Uniafro –
Programa de Ações Afirmativas para a População Negra nas Instituições
Federais e Estaduais de Educação Superior, o Incluir – Programa de
Acessibilidade na Educação Superior, o Programa Universidade para
Todos (ProUni), o Programa de Educação Tutoria (PET), o Programa de
Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni) e outros.
Os documentos da Política Nacional de Educação estão disponíveis
em www.mec.gov.br.
Dentre os instrumentos mais importantes das políticas universitárias
da UFPA, destacam-se o Estatuto, o Regimento Geral, o Plano
de Desenvolvimento, o Regulamento do Ensino de Graduação,
as Resoluções dos Conselhos Superiores, as Instruções Normativas,
os Pareceres e os Projetos Pedagógicos dos cursos. Vários desses
instrumentos estão disponíveis em www.ufpa.br.
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A UFPA desenvolve, também, ações que contribuem para o bemestar da sociedade. Nesse sentido realiza atendimentos em saúde
(ambulatorial, laboratorial, psicológico e odontológico) à população
de baixa renda e à população no interior em programas de agricultura
familiar, além de dar apoio às instituições governamentais
e não-governamentais.

Estatuto da UFPA
É o documento legal da Instituição Universitária que define
os seus princípios, finalidades, estrutura, organização,
os integrantes da comunidade universitária. O Estatuto também
identifica o patrimônio, os recursos, e o regime orçamentário
e financeiro da UFPA. É o Estatuto que norteia as políticas
da Universidade.
O atual Estatuto da UFPA resultou de um processo de construção
coletiva iniciado em 2003, com um texto base elaborado e discutido
nas reuniões do Conselho Universitário (Consun), posteriormente
apreciado por toda a comunidade acadêmica, que também apresentou
suas contribuições.
Após cumprir os trâmites necessários, foi aprovado pelo Consun (UFPA)
em 28/06/2006 e reconhecido pelo MEC em 07/07/2007.
O Estatuto da UFPA define os seguintes princípios orientadores para
suas ações: a universalização do conhecimento; o respeito à ética
e à diversidade étnica, cultural e biológica; o pluralismo de ideias
e de pensamento; o ensino público e gratuito; a indissociabilidade
entre ensino, pesquisa e extensão; a flexibilidade de métodos,
critérios e procedimentos acadêmicos; a excelência acadêmica;
a defesa dos direitos humanos e a preservação do meio ambiente.
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Regimento Geral da UFPA
É um instrumento normativo que disciplina aspectos gerais
e comuns da estruturação, competências e funcionamento
dos órgãos e serviços da UFPA, em conformidade com o Estatuto.
O Regimento foi aprovado pelo Consun em 14/12/2006.
É complementado por Resoluções dos Conselhos deliberativos
superiores e regimentos internos das Unidades, das Subunidades
Acadêmicas Especiais, da Reitoria e dos órgãos suplementares.

Plano de Desenvolvimento Institucional
Expressa a política institucional por um período determinado.
O Plano de Desenvolvimento da UFPA 2001-2010 foi construído
de forma participativa, tendo como referência um diagnóstico
sobre a realidade interna e externa.
Tendo como alvo metas definidas, o Plano, de forma flexível,
orienta decisões sobre as ações prioritárias e possíveis estratégias
para construir a excelência e a modernidade no Ensino Superior.
São sete eixos prioritários dessa política: Universidade Multicampi;
Integração com a Sociedade; Reestruturação do Modelo de Ensino;
Pesquisa e Desenvolvimento Amazônico; Valorização dos Recursos
Humanos; Ambiente Adequado; e Modernização da Gestão.

Regulamento do Ensino de Graduação da UFPA
É um documento que expressa, sob a forma de Resolução, a política
do ensino de graduação da UFPA. Estabelece princípios, fundamentos
teórico-metodológicos e procedimentos para nortear a organização,
a estrutura e o funcionamento dos cursos de graduação, observando
o disposto na legislação federal e buscando o cumprimento da missão
institucional.
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O atual regulamento é resultado de uma longa construção coletiva
da comunidade acadêmica, iniciada em 2003 e finalizada em 2008,
com a aprovação no Consepe em 18/02/2008.

Resoluções dos Conselhos Superiores da UFPA
São decisões emitidas pelo Conselho Universitário (Consun),
pelo Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe)
e pelo Conselho Superior de Administração (Consad)
com a finalidade de regulamentar matérias e complementar
normas no âmbito da UFPA.

Projeto Pedagógico do Curso (PPC)
É um instrumento de ação política e pedagógica, cujo objetivo
é registrar o plano de formação dos discentes de cada curso. Materializa
um processo planejado, considerando a expectativa do estudante
e da sociedade na busca da qualidade de ensino e consolidando
a missão da UFPA.
Entre os vários itens que compõem o PPC estão o perfil do profissional
a ser formado, as competências e as habilidades, os conteúdos a serem
ministrados, a carga horária, a previsão de recursos e de pessoal,
as atividades curriculares (teóricas, práticas, complementares,
de pesquisa, de extensão, de estágio supervisionado, de Trabalho
de Conclusão de Curso). O PPC está disponível na Faculdade à qual
o estudante está vinculado.

Conhecer e participar da avaliação do PPC
é fundamental para melhorar a qualidade do ensino.
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Instruções Normativas
São atos expedidos internamente pelo Reitor da UFPA ou por
outras autoridades administrativas, como normas complementares
das leis, dos tratados, das convenções e dos decretos. Não podem
transpor, inovar ou modificar o texto da norma que complementam.
As Instruções Normativas do ensino superior visam à regulamentar
ou implementar o que está previsto nas leis.

Pareceres
São documentos emitidos pelas diversas instâncias da UFPA
contendo opiniões, pronunciamentos e proposições voltadas
a subsidiar decisões sobre matérias de sua competência.
Os Conselhos Superiores (Consun, Consepe e Consad),
por meio de suas Câmaras, emitem pareceres que são relatados
em reuniões para aprovação e, quando aprovados, podem ser
homologados pelo Reitor.
Reitor, Pró-reitores, Diretores de Institutos e de Faculdades,
respeitando a hierarquia e a natureza dos assuntos na UFPA, podem
deliberar e baixar resoluções, portarias ou instruções normativas.

Políticas Estudantis
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A UFPA desenvolve políticas de suporte ao estudante para facilitar
o acesso, a permanência e a conclusão do curso, dentre elas:
a articulação entre o ensino básico e superior; cotas no acesso
ao ensino superior; acesso descentralizado aos cursos; oferta de
ensino em diferentes horários (manhã, tarde e noite) e modalidades
(presencial e a distância); restaurante universitário com refeições
por preço acessível; Casa do Estudante; bolsas de iniciação
científica; assistência estudantil; valorização do estudante; inclusão
aos portadores de necessidades especiais; estágio; realização de
programações artístico-culturais, científicas, esportivas, de lazer
e de qualidade de vida; entre outras.

Cursos de Graduação
ofertados no Ps em 2011
CAMPUS BELÉM
CURSO

PERÍODO
LETIVO

Administração
(Bacharelado)

extensivo

Arquitetura e Urbanismo
(Bacharelado)

extensivo

Artes Visuais
(Licenciatura e Bacharelado)

extensivo

Biblioteconomia
(Bacharelado)

extensivo

Biomedicina
(Bacharelado)

extensivo

integral

4 anos

Biotecnologia
(Bacharelado)

extensivo

vespertino

4 anos

Ciência da Computação
(Bacharelado)

extensivo

vespertino

Ciências Biológicas
(Licenciatura)

extensivo

Ciências Biológicas
(Bacharelado)

extensivo

Ciências Contábeis
(Bacharelado)

TURNO
matutino
noturno
matutino
vespertino
vespertino
matutino
noturno

TEMPO
DO CURSO
4 anos

5 anos
4 anos
4 anos e meio

5 anos

matutino

4 anos

noturno

5 anos

vespertino

4 anos

matutino
extensivo

vespertino

4 anos

noturno
Ciências Econômicas
(Bacharelado)

extensivo

Ciências Naturais
(Licenciatura)

extensivo

matutino
noturno
vespertino/
noturno

5 anos
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Ciências Sociais
(Licenciatura e Bacharelado)

extensivo

Comunicação Social –
Jornalismo
(Bacharelado)

extensivo

Comunicação Social –
Publicidade e Propaganda
(Bacharelado)

extensivo

Dança
(Licenciatura)

extensivo

matutino

5 anos

noturno
matutino

4 anos

matutino

4 anos

matutino

3 anos e meio

matutino

Direito
(Bacharelado)

extensivo

Educação Física
(Licenciatura)

extensivo

matutino

4 anos

Enfermagem
(Licenciatura e Bacharelado)

extensivo

integral

4 anos e meio

Engenharia Civil
(Bacharelado)

extensivo

matutino

5 anos

Engenharia da Computação
(Bacharelado)

extensivo

Engenharia de Alimentos
(Bacharelado)

extensivo

Engenharia Elétrica
(Bacharelado)

extensivo

Engenharia Mecânica
(Bacharelado)

extensivo

Engenharia Naval
(Bacharelado)

extensivo

vespertino

5 anos

noturno

Engenharia Química
(Bacharelado)
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noturno

extensivo

matutino
vespertino
matutino
matutino
vespertino/
noturno
matutino
vespertino
matutino
matutino
noturno

4 anos
5 anos

5 anos

5 anos
5 anos

5 anos

Engenharia Sanitária
e Ambiental
(Bacharelado)

extensivo

matutino
vespertino

5 anos

Estatística
(Bacharelado)

extensivo

vespertino

4 anos

Farmácia
(Bacharelado)

extensivo

integral

5 anos

Filosofia
(Licenciatura e Bacharelado)

extensivo

integral

5 anos

Física
(Licenciatura e Bacharelado)

extensivo

matutino

4 anos

Física
(Licenciatura)

extensivo

noturno

4 anos

Fisioterapia
(Bacharelado)

extensivo

integral

5 anos

Geofísica
(Bacharelado)

extensivo

matutino

4 anos

matutino

5 anos

noturno

4 anos

Geografia
(Licenciatura e Bacharelado)

extensivo

Geologia
(Bacharelado)

extensivo

matutino

5 anos

História
(Licenciatura e Bacharelado)

extensivo

noturno

4 anos

Letras - Língua Alemã
(Licenciatura)

extensivo

matutino

4 anos

Letras - Língua Espanhola
(Licenciatura)

extensivo

noturno

5 anos

Letras - Língua Francesa
(Licenciatura)

extensivo

matutino

4 anos

matutino

4 anos

noturno

4 anos e meio

matutino

4 anos

noturno

4 anos e meio

Letras - Língua Inglesa
(Licenciatura)
Letras - Língua Portuguesa
(Licenciatura)

extensivo

extensivo
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Licenciatura Integrada
em Educação em Ciências,
Matemática e Linguagens

extensivo

Matemática
(Licenciatura)

extensivo

Medicina
(Bacharelado)

extensivo

integral

6 anos

Meteorologia
(Bacharelado)

extensivo

matutino

4 anos

Museologia
(Bacharelado)

extensivo

matutino

4 anos

Música
(Licenciatura)

extensivo

vespertino

4 anos

Nutrição
(Bacharelado)

extensivo

Oceanografia
(Bacharelado)

extensivo

Odontologia
(Bacharelado)

extensivo

Pedagogia
(Licenciatura)

extensivo

Psicologia
(Formação do Psicólogo)

extensivo

vespertino/
noturno

4 anos

matutino

4 anos

vespertino

matutino
vespertino
matutino
matutino
vespertino
matutino
noturno
matutino

5 anos
4 anos
5 anos

4 anos
5 anos

vespertino

Química
(Licenciatura)

extensivo

matutino

4 anos

Química
(Bacharelado)

extensivo

vespertino

4 anos e meio

Química Industrial
(Bacharelado)

extensivo

vespertino

4 anos

Serviço Social
(Bacharelado)

extensivo

matutino
vespertino
noturno
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4 anos e meio

Sistemas de Informação
(Bacharelado)

extensivo

noturno

4 anos

Teatro
(Licenciatura)

extensivo

noturno

4 anos

Terapia Ocupacional
(Bacharelado)

extensivo

matutino

5 anos

Turismo
(Bacharelado)

extensivo

matutino
noturno

4 anos

CAMPUS ABAETETUBA
CURSO

PERÍODO
LETIVO

TURNO

Engenharia Industrial
(Bacharelado)

extensivo

integral

Letras – Língua Espanhola
(Licenciatura)

intensivo

noturno

Letras – Língua Portuguesa
(Licenciatura)

extensivo

vespertino

extensivo

matutino

intensivo

integral

extensivo

vespertino

4 anos

Matemática
(Licenciatura)
Pedagogia
(Licenciatura)

TEMPO
DO CURSO
5 anos
4 anos
4 anos

4 anos

CAMPUS ALTAMIRA
CURSO

PERÍODO
LETIVO

TURNO

TEMPO
DO CURSO

Agronomia
(Bacharelado)

extensivo

integral

4 anos e meio

Ciências Biológicas
(Licenciatura)

extensivo

vespertino

4 anos e meio

Engenharia Florestal
(Bacharelado)

extensivo

integral

5 anos

Geografia
(Licenciatura)

extensivo

matutino
noturno

4 anos
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Letras – Língua Portuguesa
(Licenciatura)

extensivo

vespertino

4 anos e meio

Letras – Língua Inglesa
(Licenciatura)

intensivo

integral

4 anos e meio

Pedagogia (Licenciatura)

extensivo

matutino
noturno

4 anos e meio

CAMPUS BRAGRANÇA
CURSO

PERÍODO
LETIVO

TURNO

TEMPO
DO CURSO

Ciências Biológicas
(Licenciatura)

extensivo

integral

4 anos

Ciências Naturais
(Licenciatura)

extensivo

integral

3 anos e meio

Engenharia de Pesca
(Bacharelado)

extensivo

vespertino

História
(Licenciatura)

extensivo

noturno

4 anos

Letras – Língua Inglesa
(Licenciatura)

extensivo

noturno

4 anos

Letras – Língua Portuguesa
(Licenciatura)

extensivo

noturno

4 anos

Matemática
(Licenciatura)

extensivo

vespertino

4 anos

Pedagogia
(Licenciatura)

extensivo

noturno

4 anos

5 anos

CAMPUS DE CASTANHAL
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CURSO

PERÍODO
LETIVO

TURNO

TEMPO
DO CURSO

Educação Física
(Licenciatura)

extensivo

integral

4 anos

Letras – Língua Espanhola
(Licenciatura)

intensivo

integral

4 anos

Letras – Língua Portuguesa
(Licenciatura)

extensivo

matutino

4 anos

intensivo

integral

extensivo

noturno

Medicina Veterinária
(Bacharelado)

extensivo

integral

Pedagogia
(Licenciatura)

extensivo

Sistemas de Informação
(Bacharelado)

extensivo

Matemática
(Licenciatura)

vespertino
noturno

4 anos
5 anos
4 anos

vespertino

5 anos

extensivo

integral

3 anos e meio

extensivo

noturno

4 anos

CAMPUS CAPANEMA
Ciências Naturais
(Licenciatura)
Letras Língua Portuguesa

CAMPUS MARABÁ
CURSO

PERÍODO
LETIVO

TURNO

TEMPO
DO CURSO

Agronomia
(Bacharelado)

extensivo

integral

5 anos

Ciências Naturais
(Licenciatura)

extensivo

vespertino

4 anos

Ciências Sociais
(Licenciatura e Bacharelado)

extensivo

noturno

5 anos

Direito
(Bacharelado)

extensivo

vespertino

4 anos

Engenharia de Materiais
(Bacharelado)

extensivo

integral

5 anos

Engenharia de Minas
e Meio Ambiente
(Bacharelado)

extensivo

integral

5 anos

extensivo

vespertino

intensivo

integral

extensivo

noturno

Física
(Licenciatura)
Geografia
(Licenciatura e Bacharelado)

4 anos
4 anos
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Geologia
(Bacharelado)

extensivo

integral

4 anos

Letras – Língua Inglesa
(Licenciatura)

extensivo

matutino

4 anos e meio

Letras – Língua Portuguesa
(Licenciatura)

intensivo

integral

4 anos

Matemática
(Licenciatura)

extensivo

matutino

4 anos

Pedagogia
(Licenciatura)

intensivo

integral

4 anos

Química
(Licenciatura)

extensivo

vespertino

4 anos

integral

4 anos

Sistemas de Informação
(Bacharelado)

extensivo

CAMPUS MARAJÓ-BREVES
PERÍODO
LETIVO

TURNO

extensivo

noturno

intensivo

integral

Letras – Língua Portuguesa
(Licenciatura)

intensivo

integral

4 anos

Matemática
(Licenciatura)

intensivo

integral

4 anos

Pedagogia
(Licenciatura)

intensivo

integral

4 anos

Serviço Social
(Bacharelado)

extensivo

noturno

4 anos

CURSO
Ciências Naturais
(Licenciatura)

TEMPO
DO CURSO
4 anos

CAMPUS MARAJÓ-SOURE
CURSO

PERÍODO
LETIVO

TURNO

TEMPO
DO CURSO

Ciências Biológicas
(Licenciatura)

extensivo

matutino

4 anos

Letras Libras
e Língua Portuguesa
(Licenciatura)

intensivo

integral

5 anos

CAMPUS TOCANTINS-CAMETÁ
CURSO

PERÍODO
LETIVO

TURNO

TEMPO
DO CURSO

Ciências Naturais
(Bacharelado)

extensivo

vespertino

3 anos e meio

História
(Licenciatura)

extensivo

vespertino

4 anos

Letras Língua Inglesa
(Licenciatura)

extensivo

vespertino

4 anos

Letras Língua Portuguesa
(Licenciatura)

extensivo

vespertino

4 anos

Matemática
(Licenciatura)

extensivo

vespertino

4 anos

Pedagogia
(Licenciatura)

extensivo

vespertino

4 anos

Sistemas de Informação
(Bacharelado)

extensivo

vespertino

4 anos e meio

CAMPUS TUCURUÍ
CURSO

PERÍODO
LETIVO

TURNO

TEMPO
DO CURSO

Engenharia Civil e Ambiental
(Bacharelado)

extensivo

matutino

5 anos

Engenharia Elétrica
(Bacharelado)

extensivo

matutino

5 anos

Engenharia Mecânica
(Bacharelado)

extensivo

vespertino

Fonte: CEPS/ UFPA; Coordenaria Avaliação e Currículo (CAC).

5 anos
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