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1. Considerações Iniciais
Instituída pelo Decreto nº 6.932, de 11 de agosto de 2009, a Carta de Serviços ao Cidadão tem por objetivo
informar aos usuários dos serviços disponibilizados pelos órgãos e entidades vinculados ao Poder Público Federal, as
formas de acesso aos mesmos, bem como os respectivos compromissos estabelecidos e padrões de qualidade
almejados no atendimento aos cidadãos.
A Carta de Serviços é um documento elaborado pela Universidade federal do Pará, uma organização pública,
que visa informar aos cidadãos quais os serviços prestados pela Instituição, como acessar e obter esses serviços e
quais são os compromissos de atendimento estabelecidos.
A Carta de Serviços ao Cidadão, na prática implica um processo de transformação sustentada em princípios
fundamentais – a universalização do conhecimento; o pluralismo de ideias e de pensamentos ao proporcionar a
participação, o comprometimento, a informação e a transparência dos serviços prestados pela Universidade. Ao
publicar a sua carta, a UFPA reafirma mais uma vez o seu compromisso de produzir, socializar e transformar o
conhecimento na Amazônia para a formação de cidadãos capazes de promover a construção de uma sociedade
sustentável. Apresentando na carta uma síntese das atividades desempenhadas pela UFPA, atualizadas
paulatinamente e à disposição dos cidadãos.
A Universidade Federal do Pará, pela sua condição de universidade pública e de maior centro de ensino
superior e de pesquisa da região amazônica, assume um papel ativo no processo de intervenção na sociedade
paraense, seja pelo ensino, pela pesquisa e pelas atividades extensionistas, seja pela sua capacidade de oportunizar
a discussão crítica da realidade amazônica e do Pará em particular, ao encontro de sua missão e visão institucional,
que a coloca como centro de excelência na produção acadêmica, científica, tecnológica e cultural.
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2. Identidade Organizacional
2.1. Informações Básicas
Denominação completa: Universidade Federal do Pará
Denominação abreviada: UFPA
Natureza Jurídica: Autarquia de Regime Especial.
Órgão de vinculação: Poder Executivo da União, Ministério da Educação.
Principal Atividade: Ensino, Pesquisa e Extensão.

Endereço completo da sede:
Cidade Universitária “Prof. José da Silveira neto”
Rua Augusto Correa, nº 01, Bairro Guamá, CEP: 66075-110, Belém, PA, Brasil.
Documento que define o funcionamento da UFPA e suas unidades:
Estatuto da UFPA, publicado no Diário Oficial da União de 12/07/2006.
http://www.ufpa.br/sege/boletim_interno/downloads/estatuto/estatuto.pdf Regimento Geral da UFPA
publicado
no
Diário
Oficial
do
Estado
do
Pará
de
29/12/2006.
http://www.ufpa.br/sege/boletim_interno/downloads/regimentos/regimento_geral.pdf
2.2. Missão da UFPA
Produzir, socializar e transformar o conhecimento na Amazônia para a formação de cidadãos capazes de
promover a construção de uma sociedade sustentável.
2.3. Visão da UFPA
Ser referência nacional e internacional como universidade multicampi integrada à sociedade e centro de
excelência na produção acadêmica, científica, tecnológica e cultural.
2.4. Princípios da UFPA
- A universalização do conhecimento;
- O respeito à ética e à diversidade étnica, cultural e biológico;
- O pluralismo de ideias e de pensamentos;
- 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.
3. Breve Histórico
Tendo como base de atuação o tripé ensino, pesquisa e extensão, a UFPA não é apenas uma instituição
acadêmica, mas um espaço para o exercício da cidadania. A Universidade do Pará foi criada pela Lei nº 3.191, de 2 de
julho de 1957, sancionada pelo Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, após cinco anos de tramitação
legislativa. Congregou as sete faculdades federais, estaduais e privadas existentes em Belém: Medicina, Direito,
Farmácia, Engenharia, Odontologia, Filosofia, Ciências e Letras e Ciências Econômicas, Contábeis e Atuariais.
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Decorridos mais de 18 meses de sua criação, a Universidade do Pará foi solenemente instalada em sessão
presidida pelo Presidente Kubitschek, no Teatro da Paz, em 31 de janeiro de 1959. Sua instalação foi um ato
meramente simbólico, isso porque o Decreto nº 42.427 já aprovara, em 12 de outubro de 1957, o primeiro Estatuto
da Universidade que definia a orientação da política educacional da Instituição e, desde 28 de novembro do mesmo
ano, já estava em exercício o primeiro reitor, Mário Braga Henriques (nov. 1957 a dez. 1960).
Em 19 de dezembro de 1960, tomou posse José Rodrigues da Silveira Netto, que ocupou a Reitoria durante
oito anos e meio (dez. 1960 a jul. 1969).
A primeira reforma estatutária da Universidade aconteceu em setembro de 1963, quando foi publicado o
novo Estatuto no Diário Oficial da União.
Dois meses após a reforma estatutária, a Universidade foi reestruturada pela Lei nº 4.283, de 18 de
novembro de 1963. Nesse período, foram implantados novos cursos e novas atividades básicas, com o objetivo de
promover o desenvolvimento regional e, também, o aperfeiçoamento das atividades-fim da Instituição.
Uma nova reestruturação da Universidade foi tentada, em 1968, com um plano apresentado ao Conselho
Federal de Educação. Do final de 1968 ao início de 1969, uma série de diplomas legais, destacando-se as Leis nº
5.539 e 5.540/68, estabeleceu novos critérios para o funcionamento das Universidades.
De julho de 1969 a junho de 1973, o Reitor foi Aloysio da Costa Chaves, período em que o Decreto nº 65.880,
de 16 dezembro de 1969, aprovou o novo plano de reestruturação da Universidade Federal do Pará. Um dos
elementos essenciais desse plano foi a criação dos Centros, com a extinção das Faculdades existentes, e a definição
das funções dos Departamentos.
Em 2 de setembro de 1970, o Conselho Federal de Educação aprovou o Regimento Geral da Universidade
Federal do Pará, através da Portaria nº 1.307/70. Uma revisão regimental foi procedida em 1976/1977, visando
atender disposições legais supervenientes, o que gerou um novo Regimento, que foi aprovado pelo Conselho Federal
de Educação através do Parecer nº 1.854/77 e publicado no Diário Oficial do Estado em 18 de julho de 1978.
A Universidade Federal do Pará é uma instituição federal de ensino superior, organizada sob a forma de
autarquia, vinculada ao Ministério da Educação (MEC), através da Secretaria de Ensino Superior (SESu). O princípio
fundamental da UFPA é a integração das funções de ensino, pesquisa e extensão. O atual Reitor é o Prof. Carlos
Edilson Maneschy, eleito para o quadriênio julho 2009-junho 2013 e reeleito para o quadriênio julho 2013-junho
2017.
A Universidade hoje
A Universidade Federal do Pará é uma das maiores e mais importantes instituições da Amazônia composta
por mais de 50 mil pessoas, sendo 2.692 professores, incluindo efetivos do ensino superior, efetivos do ensino
básico, substitutos e visitantes; 2.323 servidores técnico-administrativos; 8.593 alunos de cursos de pós-graduação,
sendo 4.959 estudantes de cursos de pós-graduação stricto sensu; 42.830 alunos matriculados nos cursos de
graduação, 21.311, na capital, e 21.519, distribuídos pelo interior do Estado; 1.886 alunos do ensino fundamental e
médio da Escola de Aplicação; 6.051 alunos dos Cursos Livres oferecidos pelo Instituto de Letras e Comunicação
Social (ILC), pelo Instituto de Ciência da Arte (ICA), pela Escola de Teatro e Dança, pela Escola de Música e pela Casa
de Estudos Germânicos, além de 328 alunos dos cursos técnicos, profissionalizantes, vinculados ao Instituto de
Ciências da Arte. Dentro deste universos a UFPA oferece 513 cursos de graduação e 95 programas de pós-graduação,
sendo 65 cursos de mestrado e 30 de doutorado.
Dirigente máximo da Instituição
O reitor da UFPA é nomeado pelo Presidente da República. Para subsidiar esta escolha, o Colégio Eleitoral da
Universidade (composto pelo Conselho Universitário, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e do Conselho de
Curadores) elabora uma lista tríplice, com os nomes escolhidos em ampla votação entre os membros da comunidade
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universitária, incluindo docentes, servidores, estudantes de graduação, pós-graduação e os maiores de 16 anos da
Escola de Educação Básica e Profissional completados até o primeiro dia da realização da consulta.
4. Estrutura Gerencial
Conselho Universitário – CONSUN
Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE
Conselho Superior de Administração – CONSAD
Reitoria
Pró-reitoras
Unidades Acadêmicas – Institutos e Núcleos
Unidades Acadêmicas Especiais – Hospitais Universitários e Escola de Aplicação
Subunidades Acadêmicas – Faculdades e Programas de Pós-Graduação
Assessorias Especiais
Órgãos Suplementares
5. Formas de Comunicação com o Usuário
5.1. Portal da UFPA
As principais notícias da UFPA, atualizadas diariamente, estão disponíveis na internet no site
www.portal.ufpa.br.
5.2. Ouvidoria
A UFPA possui um sistema de Ouvidoria que pode ser acessado através do site www.ouvidoria.ufpa.br/ ou
através dos telefones (91) 3201-7649 e 7579.
6 - Cursos Oferecidos
A UFPA oferece cursos de graduação, especialização, mestrado, doutorado, além de cursos de extensão e
cursos tecnológicos. Um universo de 513 cursos de graduação, 65 cursos de mestrado e 30 de doutorado.
6.1. O Processo Seletivo
Atualmente, a UFPA disponibiliza 5.411vagas por ano nos cursos de graduação, todos avaliados e
reconhecidos pelo MEC, sendo alguns cursos com aulas no período diurno ou noturno.
Curso
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

Administração
Agronomia
Arquitetura e Urbanismo
Arquivologia
Artes Visuais
Biblioteconomia
Biomedicina
Biotecnologia
Ciência da Computação
Ciências Biológicas
Ciências Contábeis
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Ciências Econômicas
Ciências Naturais
Ciências Sociais
Cinema e Audiovisual
Comunicação Social – Jornalismo
Comunicação Social – Publicidade e Propaganda
Dança
Direito
Educação Física
Educação no Campo
Enfermagem
Engenharia Biomédica
Engenharia Civil
Engenharia da Computação
Engenharia de Alimentos
Engenharia de Materiais
Engenharia de Minas e Meio Ambiente
Engenharia de Telecomunicações
Engenharia Elétrica
Engenharia Florestal
Engenharia Industrial
Engenharia Mecânica
Engenharia Naval
Engenharia de Pesca
Engenharia Química
Engenharia Sanitária e Ambiental
Estatística
Etnodesenvolvimento
Farmácia
Filosofia
Física
Fisioterapia
Geofísica
Geografia
Geologia
História
Letras – Alemão
Letras – Espanhol
Letras – Francês
Letras – Inglês
Letras – Português
Letras – Libras
Licenciatura Integrada em Ciências e Matemática
Matemática
Medicina
Medicina Veterinária
Meteorologia
Museologia
Música
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61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

Nutrição
Oceanografia
Odontologia
Pedagogia
Psicologia
Química
Química Industrial
Serviço Social
Sistemas de Informação
Teatro
Tecnologia em Produção Multimídia
Terapia Ocupacional
Turismo

Os cursos disponíveis encontram-se listados no link: www.ceps.ufpa.br/daves/PS%202014/Demanda.pdf
O período para inscrição e demais informações sobre o Processo Seletivo da UFPA são atualizados
periodicamente no site www3.ceps.ufpa.br.
Conforme determina a Resolução N. 4.403, de 3 de junho de 2013, a seleção de candidatos para ingresso nos
Cursos de Graduação da Universidade Federal do Pará será feita em uma única fase, por meio do Exame Nacional do
Ensino Médio (ENEM) e observados os critérios e requisitos próprios do Exame. A UFPA definirá, em Edital próprio,
os Cursos, o número de vagas, o regime de oferta e os locais de funcionamento, bem como os períodos e
procedimentos a serem observados pelos interessados. E, também, do total de vagas ofertadas para os Cursos de
Graduação, a UFPA disponibilizará o correspondente entre 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) para o
Sistema de Seleção Unificado (SISU), sob a responsabilidade do Ministério da Educação.
Para participar do Processo Seletivo da UFPA, o candidato, deverá, obrigatoriamente, se inscrever primeiro
no ENEM, e, posteriormente, munido do número de seu CPF e do número de Inscrição nesse Exame, efetuar sua
inscrição, em conformidade com as normas estabelecidas no Edital do concurso.
Informações:
CEPS – Centro de Processos Seletivos
Site: www.ceps.ufpa.br
E-mail: ceps@ufpa.br
Contatos: 3201-7266 / 8386 / 8387
6.2. Os cursos estão divididos pelos seguintes Institutos, Campi e Núcleos:
Instituto de Ciências da Arte – ICA
www.ica.ufpa.br
Instituo de Ciências Biológicas – ICB
www.ufpa.br/icb
Instituo de Ciências da Educação – ICED
www.iced.ufpa.br
Instituo de Ciências Exatas e naturais – ICEN
www.icen.ufpa.br
Instituo de Ciências Jurídicas – ICJ
www.icj.ufpa.br
Instituo de Ciências da Saúde – ICS
www.ufpa.br/ics
Instituo de Ciências Sociais Aplicadas – ICSA
www.icsa.ufpa.br
Instituo de Filosofia e Ciências Humanas – IFCH
www.ifch.ufpa.br
Instituo de Geociências – IG
www.ig.ufpa.br/site
Instituo de Letras e Comunicação – ILC
www.ilc.ufpa.br
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Instituo de Tecnologia – ITEC
www.itec.ufpa.br
Instituo de Educação Matemática e Científica – IEMCI
www.iemci.ufpa.br
Instituo de Estudos Costeiros – IECOS
www.ufpa.br/iecos
Instituo de Medicina Veterinária – IMV
www.campuscastanhal.ufpa.br
Campi Abaetetuba
www.ufpa.br/cubt/
Campi Altamira
www.altamira.ufpa.br/
Campi Ananindeua
www.campusananindeua.ufpa.br
Campi Belém
www.portal.ufpa.br
Campi Bragança
www.campusbraganca.ufpa.br
Campi Breves
www.campusbreves.ufpa.br
Campi Cametá
www.campuscameta.ufpa.br
Campi Capanema
Campi Castanhal
www.campuscastanhal.ufpa.br
Campi Marabá
www.ufpa.br/campusmaraba
Campi Soure
www.ufpa.br/soure
Campi Tucuruí
http://www.camtuc.ufpa.br/
Núcleo de Altos Estudos Amazônicos
www.naea.ufpa.br/naea/novosite/
Núcleo de Ciências Agrárias e Desenvolvimento Rural
www.ncadr.ufpa.br/
Núcleo de Medicina Tropical
www.portal.ufpa.br//includes/pagina.php?cod=nucleo-de-medicina-tropical
Núcleo de Teoria e Pesquisa do Comportamento
www.ntpc.ufpa.br
Núcleo de Meio Ambiente
www.numa.ufpa.br
6.3. Ensino à Distância
Os cursos de Educação a Distância – EaD ofertas pela UFPA são feitos pela internet, utilizando a plataforma
MOODLE na qual são postadas as atividades pelos professores e alunos. Os cursos de EaD possuem a mesma
estrutura dos cursos presenciais, diferenciando-se do modo como as aulas serão ministradas. Porém, todas as provas
são presenciais. O processo seletivo da EaD acontece da mesma forma que o processo seletivo normal da UFPA. Com
informações contidas no edital do concurso. Para concorrer o candidato deve ter completado o ensino médio, para
os cursos de Graduação; e ser graduado, para os cursos de Especialização. São oferecidos cursos de extensão,
graduação e pós-graduação.
A Educação a Distância da UFPA dispõe dos seguintes polos UAB – Universidade Aberta do Brasil – de
atuação nos municípios paraenses de: Barcarena, Benevides, Breves, Bujarú, Cametá, Dom Eliseu, Goianésia,
Igarapé-Miri, Jurutí, Marabá, Oriximiná, Paragominas, Parauapebas, Redenção, Tailândia e Tucumã.
Para mais informações acesse o link: www.aedi.ufpa.br
6.4. Educação Indígena e Quilombola
A Universidade Federal do Pará promove anualmente seleção diferenciada para o ingresso de povos
indígenas e quilombolas no ensino superior. Este Processo Seletivo diferenciado integra o Programa de Políticas
Afirmativas para Povos Indígenas e Populações Tradicionais (PAPIT). A primeira ação dentro dessa política na UFPA
foi a criação do Curso de Etnodesenvolvimento, no Campus de Altamira, com o intuito de garantir a qualificação das
lideranças da comunidade para o manejo de projetos e instituições locais, valorizando a autonomia, com qualificação
técnica para efetivação do desenvolvimento. A UFPA reserva até duas vagas em todos os cursos de graduação
ofertados para candidatos que comprovarem pertencimento a estas etnias.
No ato da inscrição, o candidato deve optar por uma das duas instituições de ensino superior, UFPA ou
UFOPA, em que pretende ingressar. A seleção será composta de duas etapas: prova de Língua Portuguesa (Redação)
e entrevista com análise de histórico escolar. As inscrições para a Seleção diferenciada são feitas somente via

15

Carta de Serviços ao Cidadão – UFPA
internet, por meio do endereço eletrônico http://www.ceps.ufpa.br, não há cobrança de taxa de inscrição e para
homologação o candidato deverá apresentar o histórico escolar do ensino médio, o boleto de pagamento gerado na
inscrição e uma declaração que comprove seu pertencimento à determinada etnia, devidamente emitida e assinada
por autoridade indígena ou quilombola.
6.4.1. Auxílio
Instituído pela Diretoria de Assistência e Integração Estudantil, por meio da Pró-Reitoria de Extensão
DAIE/Proex, o Programa Permanência tem como objetivo oferecer auxílio financeiro aos estudantes de graduação da
UFPA que estão em situação de vulnerabilidade socioeconômica, para que eles possam permanecer na Universidade.
Para os discentes indígenas e quilombolas, existem as modalidades de Auxílio Permanência Especial e Auxílio
Moradia Especial, que concedem apoio financeiro, além de ajudar nas despesas com transporte, alimentação e
moradia, também visam contribuir para a promoção da inclusão social.

6.4.2. Curso de Etnodesenvolvimento.
Sediado no Campus de Altamira, é o primeiro, no Brasil, especializado no tema, tendo a primeira turma
iniciado as atividades curriculares em janeiro de 2011. Especializado no desenvolvimento de determinados grupos
populacionais da região amazônica, como povos indígenas e comunidades quilombolas, pequenos agricultores e
comunidades ribeirinhas, e na preservação da sua diversidade cultural. Ele entende de relações sociais interétnicas e
tem como objetivo melhorar a qualidade de vida dessas populações, seja por meio de políticas públicas, projetos,
programas ou empreendimentos. Para isso, ele analisa o contexto social, os costumes e o modo de vida dessas
pessoas e zela pela proteção dos recursos culturais e naturais locais. Este profissional passa a ser o interlocutor entre
a população e os órgãos do governo e empresas. Pode atuar em órgãos estaduais e federais, como Funai e Incra, e
em ONGs. Também pode administrar escolas, postos de saúde e associações, que trabalhem em áreas com planos
de desenvolvimento regional ou local, como a Amazônia.
A UFPA divide seu bacharelado em oito núcleos: Saúde; Educação; Direitos Humanos; Meio Ambiente;
Desenvolvimento e Sustentabilidade; Línguas Étnicas; Antropologia e Diversidade; Patrimônio Cultural e
Arqueologia. Para entrar no curso, é necessário pertencer a algum grupo étnico regional.
Duração média: quatro anos.
Informações:
Site: http://altamira.ufpa.br/index.php
E-mail: etnodiversidade@ufpa.br ; etnodesenvolvimentoufpa@gmail.com
7. Pós-Graduação
A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação – PROPESP da Universidade Federal do Pará – UFPA elabora e
executa políticas e programas institucionais voltados ao desenvolvimento da pesquisa científica e tecnológica e à
oferta de Cursos de Pós-Graduação stricto sensu (Mestrado e Doutorado) e lato sensu (Especialização e Residência).
Também é responsável pela execução, na instituição, de programas financiados por agências federais e estaduais de
apoio à pesquisa e à pós-graduação. Na pós-graduação, as ações da PROPESP estão relacionadas à expansão,
qualificação, acompanhamento e financiamento do sistema (incluindo o gerenciamento da concessão de bolsas e
recursos externos para a infraestrutura de pesquisa). Na pesquisa, alcançam também a formação na graduação, com
o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC. Iniciativas específicas são executadas com vistas à
capacitação do corpo docente e técnico-administrativo da própria UFPA na pós-graduação stricto sensu.
Para mais informações acesse o link: www.propesp.ufpa.br
7.1. Cursos de Mestrado e Doutorado:
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Programa de Pós-Graduação em Biologia Ambiental
Programa de Pós-Graduação em Linguagem e Saberes na Amazônia
Programa de Pós-Graduação em Saúde Animal na Amazônia
Programa de Pós-Graduação em Dinâmica Territoriais e Sociedade na Amazônia
Programa de Pós-Graduação em Neurociências e Biologia Celular
Programa de Pós-Graduação em Genética e Biologia Molecular
Programa de Pós-Graduação em Zoologia
Programa de Pós-Graduação em Biologia de Agentes Infecciosos e Parasitários
Programa de Pós-Graduação em Ecologia Aquática e Pesca
Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia
Programa de Pós-Graduação em Educação
Programa de Pós-Graduação em Artes
Programa de Pós-Graduação em Odontologia
Programa de Pós-Graduação (Doutorado) Interinstitucional em Enfermagem - UFPA/UFSC
Programa de Pós-Graduação em Enfermagem - PPGENF
Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas
Programa de Pós-Graduação em Oncologia e Ciências Médicas
Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação
Programa de Pós-Graduação em Matemática e Estatística
Programa de Pós-Graduação em Física
Programa de Pós-Graduação em Química
Programa de Pós-Graduação em Matemática (Doutorado)
Programa de Pós-Graduação em Matemática (Mestrado Profissional)
Programa de Pós-Graduação em Ciências e Meio ambiente
Programa de Pós-Graduação em Direito
Programa de Pós-Graduação em Serviço Social
Programa de Pós-Graduação em Economia
Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemáticas
Programa de Pós-Graduação em Antropologia
Programa de Pós-Graduação em História
Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais
Programa de Pós-Graduação em Ciências Políticas
Programa de Pós-Graduação em Geografia
Programa de Pós-Graduação em Psicologia
Programa de Pós-Graduação em Defesa Social e Mediação de Conflitos
Programa de Pós-Graduação em Filosofia
Programa de Pós-Graduação em Geofísica
Programa de Pós-Graduação em Geologia e Geoquímica
Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais
Programa de Pós-Graduação em Letras
Programa de Pós-Graduação em Comunicação, Cultura e Amazônia
Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo
Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil
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Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Industrial
Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Processos
Programa de Pós-Graduação (Doutorado) em Engenharia de Recursos Naturais da Amazônia
Programa de Pós-Graduação em Processos Construtivos e Saneamento Urbano
Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido
Programa de Pós-Graduação em Gestão Pública
Programa de Pós-Graduação em Agriculturas Amazônicas
Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal
Programa de Pós-Graduação em Doenças Tropicais
Programa de Pós-Graduação em Saúde na Amazônia
Programa de Pós-Graduação em Gestão de Recursos Naturais e Desenvolvimento Local na Amazônia
Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemáticas
Programa de Pós-Graduação em Teoria e Pesquisa do Comportamento

7.2. Iniciação Científica
Tem por objetivos: Despertar vocação científica e incentivar novos talentos potenciais entre estudantes de
graduação; Contribuir para reduzir o tempo médio de titulação de mestres e doutores; Propiciar à instituição um
instrumento de formulação de política de iniciação à pesquisa para alunos de graduação; Estimular uma maior
articulação entre a graduação e pós-graduação; Contribuir para a formação de recursos humanos para a pesquisa;
Contribuir de forma decisiva para reduzir o tempo médio de permanência dos alunos na pós-graduação; Estimular
pesquisadores produtivos a envolverem alunos de graduação nas atividades científica, tecnológica e artísticacultural; e Proporcionar ao bolsista, orientado por pesquisador qualificado, a aprendizagem de técnicas e métodos
de pesquisa, bem como estimular o desenvolvimento do pensar cientificamente e da criatividade, decorrentes das
condições criadas pelo confronto direto com os problemas de pesquisa. (Fonte: CNPQ).
7.3. Residência Médica
É uma modalidade de ensino de pós-graduação latu sensu oferecida aos profissionais da área da saúde em
duas modalidades: Residência médica que é voltada para médicos e visa a sua especialização dentro das áreas de
atuação da medicina. A segunda: residência multiprofissional é voltada para profissionais da saúde (Biomedicina,
Ciências Biológicas, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina Veterinária,
Nutrição, Odontologia, Psicologia, Serviço Social e Terapia Ocupacional), podendo ser oferecida de forma
multiprofissional ou uniprofissional.
A UFPA oferece residências em seus hospitais universitários: Bettina Ferro e João de Barros Barreto.
Informações:
Hospital Bettina Ferro
Site: www.bettina.ufpa.br
Hospital João de Barros Barreto
Site: www.barrosbarreto.ufpa.br
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8. Ensino Fundamental
O antigo NPI – Núcleo Pedagógico Integrado se transformou na Escola de Aplicação da UFPA, que atende aos
filhos de servidores da Universidade e outras crianças oferecendo educação infantil e ensino fundamental e médio.
Este Núcleo é dirigido por um Conselho Escolar formado pela Direção Geral e as Coordenações de Educação Infantil e
Ensino Fundamental, Ensino Médio e Noturno, representantes de alunos, docentes, pais e técnicos administrativos.
A Escola de Aplicação também serve como campo de estágio para alunos da graduação e oferece à
comunidade externa o Programa Rotativo de Aprendizagem Progressiva (PRAP) , que funciona como um supletivo de
1º e 2º graus, e o curso de Magistério.
A Escola funciona em prédios próprios, fora do Campus Universitário, e está equipada com Laboratório de
Informática e de Ciências, presta atendimento médico-odontológico aos alunos e realiza cursos e atividades de
ensino e de pesquisa, culturais e esportivas, em seu Ginásio de Esportes.
Informações:
Site: www.escoladeaplicacao.ufpa.br
Endereço: AV. Perimetral, 1000.
Contato: (91) 3201-6900.

9. Teatro Universitário
O Teatro Universitário Cláudio Barradas da UFPA, inaugurado em 19/06/2009, vem atender a uma demanda
de diferentes experiências estéticas em Artes Cênicas.
Situado num bairro central de Belém, o conjunto formado pelo Teatro Universitário e a Escola de Teatro e
Dança, tem como função contribuir para o desenvolvimento das Artes Cênicas no Pará. Assim sendo, o Teatro
Universitário se constitui em um espaço aberto aos inúmeros grupos artísticos da cidade e da região com os quais
poderá estabelecer uma prática enriquecedora.
A construção do Teatro Universitário Cláudio Barradas no mesmo espaço onde funciona a Escola de Teatro e
Dança, um conjunto arquitetônico tombado pelo patrimônio estadual, coloca à disposição da comunidade paraense
um centro de ensino, pesquisa e extensão voltado, prioritariamente, às artes cênicas.
A entrada principal do teatro é voltada para a rua Jerônimo Pimentel, onde se encontra uma pequena ágora
que, projetada de acordo com os conceitos de acessibilidade, oferece aos seus usuários os seguintes serviços: um
café e bilheteria, painel com estrutura metálica disponibilizado para afixação de cartazes e banners da programação
teatral de seus usuários.
Endereço do Teatro Universitário Cláudio Barradas: Rua Jerônimo Pimentel, 546 (Esquina da rua Dom
Romualdo de Seixas). Fone: (91) 3249-0373 (horário: 14h às 21h), e-mail: teatrodaufpa@gmail.com
Para mais informações acesse o link: www.ica.ufpa.br
10. Programas de Mobilidade Acadêmica Nacional e Internacional
A Pró-Reitoria de Relações Internacionais – Prointer da Universidade Federal do Pará é o setor responsável
pela cooperação entre a UFPA e as diversas instituições internacionais de ensino, pesquisa e fomento à educação, na
área científica e cultural. Através da Prointer, a comunidade universitária poderá encontrar instrumentos de apoio a
projetos conjuntos de pesquisa, formação de recursos humanos e intercâmbio de professores, pesquisadores e
alunos.
Cabe ainda à Prointer articular-se com instituições e organismos de cooperação e fomento, promovendo
ações que visem à realização e ao estabelecimento de cooperação científica e cultural com organismos
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internacionais, de interesse da Universidade Federal do Pará, fazendo o posterior acompanhamento do
desenvolvimento de acordos firmados entre a UFPA as diversas instituições internacionais.
A Prointer facilita à comunidade universitária o acesso aos diversos contatos com mecanismos de incentivo
ao ensino e à pesquisa, tais como bolsas, programas de cooperação, fomento a projetos, etc.
Para mais informações acesse o link: www.prointer.ufpa.br
10.1. Acordos ativos assinados entre a UFPA e as seguintes instituições internacionais
Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico – DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst)
Universidade Livre de Berlim (Freie Universität Berlin) – Alemanha
Centro Leibniz de Ecologia Marinha Tropical (ZMT) – Alemanha
Technische Universität Dresden – Alemanha
Fundação da Universidade de Hildesheim – Alemanha
Max Plack Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften (MPG)
Universidade Agostinho Neto – Angola
Universidad Nacional de Rosario (UNR) – Argentina
Universidade Nacional do Litoral – Argentina
Hasselt University – Bélgica
Universidade de Cabo Verde
Direção Geral de Ensino Superior e Ciência de Cabo Verde.
L’institut National de la Recherche Scientifique (INRS) – Canadá
Conselho de Reitores das Universidades Chilenas
Universidade de Chile
Henan Industrial Vocational Institute of Technology -Nanyang,
Província de Henan – China
Beijing University of Chemical Tecnhnology – China
Instituto Colombiano de Créditos Educativos e Estudos Técnicos no
Exterior “MarianoOspina Pérez” – ICETEX – Colômbia
Universidad de La Amazonia – Colômbia
Fundación Centro para La Investigación em Sistemas Sustentables
Producción Agropecuária- CIPAV de Colômbia.
Universidade Central “Marta Abreu” de Las Villa (UCLV) – Cuba
Universidad de Granma – Cuba
Univesidad Técnica Particular de Loja – Equador
Universidade de Vigo – Espanha
Universitat Politècnica de València – Espanha
Cátedra Unesco da Sustentabilidade da Universidade Politécnica da
Cataluña – Espanha
Universidade de Alicante – Espanha
Universidade de Salamanca – Espanha
Universidad de Sevilla – Espanha
Ministério da Educação da Espanha
Universidade de Castilla – La Mancha – Espanha
University of New Mexico (Latin American and Iberian Institute) – USA
Bluefield College – USA
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Kansas State University – USA
University of California (Davis Campus) – USA
Michigan State University - CAPES FIPSE – USA
The University of Florida – USA
Iowa State University – USA
United Way Internacional/ Fundação de Amparo e Desenvolvimento da
Pesquisa (FADESP)/ Secretaria Municipal de Educação (SEMEC) – USA
Michigan Technological University – USA
Instituto Nacional de Jovens Surdos de Paris – França
Orus Observatório Internacional da Reforma Universitária – França
l’Ecole des Mines d’Albi Carmaux – França
L’Université Paris 13 – França
Associação de Cultura Franco Brasileira/Aliança Francesa
L’Universite Paris Diderot – França
Universitá Degli Studi di Parama e Azienda Ospedaliero (Universitaria
di Parma) – Itália
Instituto Nazionale di Bioaarchitettura – Itália
Università di Bologna – Itália
Universidade dos Estudos de Milão Biocca – Itália
Universidade de Tsukuba – Japão
University of the West Indies (Campus Cave Hill) – Jamaica
Universidade Técnica de Moçambique
Universidade de Lisboa – Portugal
Universidade de Coimbra3. Universidade de Aveiro – Portugal
Instituto Politécnico do Porto – Portugal
Universidade Nova de Lisboa (UNL) – Portugal
Instituto Superior Técnico – Portugal
Universidade do Minho – Portugal
Universidade Técnica de Lisboa – Portugal
Universidade de Aveiro – Portugal
Escola Superior Agrária de Santarém – Portugal
Universidade do Porto – Portugal
Laboratório Regional de Engenharia Civil – Portugal
Universidade de Trás-Os-Montes e Alto Douro – Portugal
Instituto Politécnico e Bragança – Portugal
Universidade do Algarve – Portugal
University of Southampton – Reino Unido
Museu Nárrodní – República Tcheca
11. Representação Estudantil
Os discentes matriculados em qualquer curso da UFPA têm direito a representação em todos os Órgãos
Colegiados em que se delibera sobre a vida acadêmica dos estudantes da UFPA. Portanto, existem representantes
discentes da graduação e da pós-graduação no Conselho Universitário (CONSUN), no Conselho Superior de Ensino,
Pesquisa e Extensão (CONSEPE) e no Conselho Superior de Administração (CONSAD).
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12. Alimentação
O Restaurante Universitário da UFPA, conhecido como R.U., nesses 21 anos de existência tem passando por
diversas reformas em sua estrutura física para adequação à legislação vigente, além de aquisição de equipamentos,
modificação do cardápio, contratação e treinamento de pessoal, modernização dos serviços com a informatização da
aquisição de material via agenda de compras, implantação da rede de Internet, elaboração e implantação do Manual
de Boas Práticas de Fabricação de Alimentos, monitoramento de coleta de amostras e controle de temperatura de
produtos prontos, abertura de vagas para estágio curricular e extracurricular de discentes do curso de Nutrição e
áreas afins, dentre outras. Todas as refeições (almoço e jantar) são subsidiadas por programas de assistência
estudantil da UFPA.
São dois restaurantes universitários, o RU Campus básico que conta atualmente com uma cozinha industrial,
com capacidade para a produção de 4000 refeições/dia. O Restaurante possui um refeitório com 300 lugares, que
atende a comunidade universitária (alunos, servidores e visitantes), de segunda à sexta para o almoço, no horário de
11h30min às 14h30min e 18h às 19h para o jantar. Atualmente são oferecidas em média 1.700 refeições no almoço
e 400 no jantar. A outra unidade é o RU Campus profissional, conta com um refeitório de 120 lugares, e atualmente
atende em média de 900 refeições no almoço e 400 no jantar, no horário de 11h30min às 14h30min para o almoço e
18h às 19h para o jantar. Site: http://ru.ufpa.br/
13. Moradia Universitária
Para ter acesso ao Programa de Moradia Estudantil é necessário que o discente esteja regularmente
matriculado na UFPA e comprove situação de carência financeira, além de comprovar que reside em cidades ou
locais distantes do campus em que estuda. Atualmente a DAIE/PROEX mantêm casa para estudantes nos municípios
de Belém (exclusivo para mulheres), Altamira, Breves, Castanhal e Tucuruí. O projeto de seleção é feito de acordo
com o surgimento de vagas. A assistência estudantil também e responsável pela mobília e manutenção das casas.
O prédio da nova Casa do Estudante da UFPA que está sendo construída terá 2000 m² e três andares, sendo
que o primeiro conterá espaços de convivência, como salas de estudo, lavanderia, cozinha, área de lazer, além de
espaços com acesso à internet. O segundo andar será a ala feminina, e o terceiro, a ala masculina. Em cada ala, serão
construídos 27 quartos, sendo 26 com dois lugares e um com três vagas. Já os banheiros serão compartilhados por
dois ou quatro quartos. Por conter três andares, o prédio será equipado com elevador e estará de acordo com os
critérios de acessibilidade.
Informações:
DAIE/PROEX
Contatos: 3201-7268/8782/7346
E-mail: daieceus@ufpa.br.
14. Programas e Projetos de Extensão
Dentre os programas e projetos citamos: O Eixo Transversal que estimula a Universidade a dialogar com
problemas da sociedade, a fim de tornar as referências dos estudos mais objetivas. O Navega Saberes, que
disponibiliza bolsas auxílio para programas e projetos que contribuam para a cidadania digital, utilizando os recursos
dos infocentros. O PIBEX que financia por meio de bolsas programas e projetos de extensão que integre o ensino e a
pesquisa, fortalecendo e ampliando as atividades de extensão.
15. Programa Estudante Saudável – PES
Tem por objetivo promover ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abranjam assistência e
atendimento à saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico e o tratamento de baixa complexidade, visando o bem-
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estar e a qualidade de vida do discente, contribuindo para sua permanência e conclusão de curso de graduação na
Universidade.
Assistência Odontológica e Preventiva aos Estudantes de Graduação da UFPA em Atenção Socioeconômica –
Oferece serviço de assistência à saúde bucal aos estudantes em vulnerabilidade socioeconômica, como cuidados de
urgência e emergência e várias especialidades. Funciona à Rua Augusto Corre, nº 1, Guamá – Campus Universitário
“José da Silveira Netto”, Campus Profissional I, Clínicas da Faculdade de Odontologia, em horários a serem
agendados pelo Setor de Assistência Social. (Para ter acesso a este projeto o estudante deve solicitar autorização
junto a DAIE).
Clínica de Psicologia – Presta serviços voltados à prevenção, manutenção e recuperação da saúde psicológica
Comunidade universitária, crianças, adolescentes e adultos da comunidade em geral, com uma demanda de
atendimento psicológico, preferencialmente aquela de menor poder aquisitivo. A Clínica funciona à Rua Augusto
Corrêa nº 1, Guamá – Campus Universitário “José da Silveira Netto”, Campus Básico, no prédio da Clínica de
Psicologia (IFCH), em frente ao Ginásio de Esporte.
Ações voltadas para prevenção de câncer em estudantes universitárias – Desenvolve ações voltadas para a
comunidade estudantil da UFPA, visando à prevenção de doenças infecciosas e do câncer de colo do útero, de mama
e do aparelho respiratório. Atende em laboratórios específicos à Rua Augusto Corrêa nº 1, Guamá – Campus
Universitário “José da Silveira Netto”, Campus Básico, Prédio do Instituto de Ciências Biológicas (ICB).
Serviço de Assistência Psicossocial aos Discentes (SAPS) – Oferece ações de atendimento médico,
psicológico, social/familiar e pedagógico aos discentes da UFPA e membros da 1º graus de sua família que lhe
estejam causando adoecimento emocional. Localiza-se à R. Generalíssimo Deodoro, nº 01, Umarizal, no Instituto de
Ciência da Saúde (ICS) da UFPA.
Projeto Ações Integrada de Extensão à Saúde Estudantil - O Hospital Universitário Bettina Ferro de Souza
(HUBFS), unidade acadêmica especial pretende atender os estudantes, por meio de suas ações de assistência,
integrando-se ao contexto institucional atendendo às Políticas de Assistência Estudantil na UFPA. O projeto é uma
proposta de assistência à saúde, médico/ ambulatorial e hospitalar, destinado a alunos da graduação da UFPA que
necessitem de atendimentos médico, exames complementares e cirurgias ambulatoriais no período de permanência
universitária. Atende à Rua Augusto Corrêa nº 1, Guamá – Campus Universitário “José da Silveira Netto”, Campus
Profissional II. (Para ter acesso a este projeto o estudante deve solicitar autorização junto a DAIE).
16. Sistema de Bibliotecas
16.1. Acervo
A Biblioteca Central Prof. Clodoaldo Beckmann é unidade gestora do funcionamento sistêmico das 34
bibliotecas universitárias dos diversos Institutos, Campi, Núcleos e Unidades Especiais e compõem o Sistema de
Bibliotecas (Sibi) da UFPA. Sendo um dos mais importantes templos do conhecimento presente na região amazônica,
a BC alia a tradição dos livros com a modernidade do digital, proporcionando aos usuários, através de seus serviços e
produtos, as melhores e mais atuais formas de contato com a produção acadêmica local, nacional e internacional.
Protegido por um sistema eletromagnético antifurto, totalizando cerca de 900 mil volumes nos suportes
impresso, digital, eletrônico, on-line, distribuído entre as 34 Bibliotecas do SIBI/UFPA. Está dividido em: Acervo
Geral, Obras de Referencia (dicionários e enciclopédias), Coleção Amazônia, Teses e Dissertações defendidas na
UFPA e em outras instituições, Obras Raras, Fitas Cassetes, Filmes em rolo, DVD e CDR, Obras em Braille, Coleções
Especiais, Periódicos impressos e Bases de dados. Organizado pelo sistema de classificação decimal em que os
assuntos seguem uma ordem lógica e filosófica de temas e subtemas. Localizado no andar térreo, exceto periódicos,
obras raras que se encontram no andar superior.
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A Biblioteca Central é equipada para o conforto dos usuários portadores de necessidades especiais.
Cadeirantes, contam com rampa de acesso, estacionamento, banheiros adaptados e elevador.
16.2. Referência e Circulação
Catálogo online – No hall da Biblioteca Central estão os terminais de computadores para consulta no
endereço eletrônico aos catálogos dos acervos das bibliotecas do SIBI/UFPA.
Consulta local – As coleções da Biblioteca estão à disposição da comunidade universitária e da sociedade em
geral para consulta local e são de livre acesso. A maioria está no andar térreo, periódicos e obras raras no andar
superior.
Empréstimo e devolução de obras – renovação on line
Consultar as Normas do Empréstimo Domiciliar – A Renovação on line do empréstimo domiciliar pode ser
feito através do catálogo on line do sistema Pergamum basta estar logado no sistema. A renovação deve ser feita
antes do término e/ou no ultimo dia do prazo do empréstimo
Braille – Serviço especial Auxílio aos alunos com deficiência visual mediante o uso dos Programas Open
Book, Jaws, Zoom Text, TGD Poro, winvox para a transliteração de textos para o Braille, leitura de documentos em
negro (dicionários e outros), gravação de textos e acesso à Internet.
Capacitação de usuários, palestras e visitas orientadas – Treinamento para a utilização dos recursos
disponíveis da Biblioteca Central, especialmente do Portal de Periódicos da CAPES. As visitas orientadas são
acompanhadas por um profissional da informação e devem ser agendadas através dos telefones (91) 3201-7345 ou
(91) 3201-7352.
16.3. Acesso Eletrônico a Informação
Bases de dados e Portais – Na Estação de Pesquisa no andar térreo e no Setor de Periódicos no andar
superior da Biblioteca Central está disponível o serviço de acesso a Internet para fins exclusivos de pesquisa e/ou
estudo e administração de e-mail.
Help Desk do Portal Capes – Serviço online recomendado pela Capes para divulgar as atualizações do Portal,
esclarecer dúvidas, receber sugestões dos usuários e realizar treinamento. Bibliotecárias Albirene Aires, Carmecy
Muniz e Lourdes Costa, pelo e-mail bc@ufpa.br ou pelo telefone (91) 3201-7356, (91) 3201-7352.
16.4. Normalização Bibliográfica
Ficha Catalográfica – Elaboração de fica catalográfica para fins de apresentação em Teses e Dissertações.
Preencha o formulário no endereço abaixo e aguarde até 72h para colocação do assunto e da classificação CDD.
Apresentação de Trabalhos Acadêmicos – O Serviço de Referência e Circulação da BC coloca à disposição dos
usuários o Manual para Normalização de Trabalhos Acadêmicos que contém as normas de Documentação da
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) em formato eletrônico, com orientações quanto à estrutura de um
trabalho acadêmico (TCC, Dissertação, Tese etc.) bem como à formatação.
Horário de Funcionamento
Segunda a sexta de 8h às 20h e aos sábados de 8h às 12h
Site: www.bc.ufpa.br
E-mail: bc@ufpa.br
Telefones: 91-3201-7345, 7352, 7356
Twitter: BibliotecaUfpa
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Facebook: faceboo.com/bcufpa
Blog: Bcufpa.blogspot.com
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