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  Bem-vindo à UFPB

 Prezado estudante, 

 A Universidade Federal da Paraíba (UFPB) 
é única. Aqui temos um grupo de professores e 
servidores técnicos-administrativos de excelên-
cia, diversos destaques em cenários nacional e 
internacional, e estudantes que nos orgulham 
com suas ideias e ações. Em termos de estrutu-
ra, contamos com laboratórios e equipamen-
tos avançados que têm oferecido respostas a 
demandas internas e externas, ações extensio-
nistas que têm orientado políticas públicas em 
diversos municípios e no Estado da Paraíba, 
além de formarmos todos os anos milhares de 
profissionais que vêm sendo referências em vá-
rias áreas. Somos uma família com cerca de 50 
mil pessoas. entre estudantes de graduação e 
pós-graduação (presencial e à distância), servi-
dores (professores e técnicos-administrativos), 
terceirizados, permissionários e visitantes. Pre-
cisamos agradecer a todos que escolheram a 
UFPB, mas, sobretudo, aos que contribuíram e 
seguem contribuindo com melhorias e avanços 
de nossa Universidade. 
 A beleza e o encanto da UFPB são apre-
ciados em cada um dos campi. No Campus I, 
unidade central (João Pessoa), temos um cená-
rio de cinema, erguido em meio à mata atlânti-
ca, convivendo em harmonia com pássaros, pre-
guiças, tamanduás, saguis e outras espécies; na 
unidade de Mangabeira, situada a caminho das 
belas praias do sul, a vegetação tem outra di-
mensão, cedendo espaço para um planalto que 
se destaca pela brisa, enquanto a unidade de 
Santa Rita anuncia a conexão entre o litoral e o 
sertão, contemplando idas e vindas de pessoas 
que vêm por espaço aéreo ou por nossa BR-230, 
que nos convida a conhecer outros dois campi. 
O Campus II (Areia) é inspiração, fazendo reviver 
tempos de outrora, contando com casarões, rios 
e bambuzais que saltam aos olhos, abrigando 
orquídeas e plantas diversas que dão sentido ao 
projeto do Jardim Botânico do Brejo.  O Campus 
III (Bananeiras), berço de nossa Instituição, saú-

da a todos com suas palmeiras imponentes na 
entrada principal, que anunciam um clima bu-
cólico, uma atmosfera aconhegante e um lugar 
mágico. Por fim, de volta ao litoral, o Campus IV 
(Mamanguape e Rio Tinto), o caçula da Univer-
sidade, com obras em tijolos aparentes, anuncia 
o desejo de prosperidade, retomando espaço 
que décadas atrás apontava para o potencial 
de nosso Estado, que inspira todos nós a criar, 
empreender e acreditar no futuro. Esta é nossa 
Universidade.
 Se tivesse oportunidade, quisera nomear 
cada um dos integrantes da UFPB, mostrando 
que ela só é grande em razão de suas contribui-
ções. Em nome de todos, cito um de seus maio-
res representantes, José Américo de Almeida, 
quando, em 1955, em seu discurso solene na 
instalação da Universidade Federal da Paraíba, 
afirmou: “Outros vos darão asas; eu vos dou as 
raízes. Dou o sêlo da perpetuidade!”. Essa perpe-
tuidade se renova a cada dia, repaginada com 
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os novos membros da Universidade Federal da 
Paraíba, que precisam fazê-la cada dia mais al-
çar novos voos, permitindo que cresça em seus 
pilares de produzir conhecimento (ciência), 
transmití-lo (ensino) e aplicá-lo (extensão); é 
necessário também que se agigante e se entre-
lace com a sociedade, cumprindo seus papéis 
público e social, garantindo o empoderamento 
das pessoas e o desenvolvimento da Paraíba.
 Apenas existe uma solução para quem 
deseja crescer: ter raízes fortes! Porém, há que 
ter igualmente a flexibilidade necessária a fim 
de espalhar seus galhos, desfrutando da som-
bra e dos melhores frutos que possa produzir.  
 Precisamos reconhecer cada membro da 
comunidade, antigo ou novo, pois significará a 
garantia de um crescimento sólido; estabelecer 
laços firmes permite enfrentar os desafios sem 
jamais se desestruturar. Construir planos ou 
rotas permite ter direções e saber onde deseja-
mos chegar; sem limitar as oportunidades, focar 
em metas concretas e ações específicas poderá 

evitar o gasto desnecessário de energia.
 Umas poucas palavras a você estudante: 
a sala de aula é essencial, mas não pode limitá-
-lo; conheça seu entorno, visite cada campus, 
dialogue com colegas e servidores, explore 
as chances de aprendizado e se abra para as 
diversas oportunidades que a UFPB oferece, 
a exemplo de monitoria, iniciação científica e 
extensão. 
 Tenha em conta também as nossas em-
presas juniores, que são um ambiente favorá-
vel no sentido de prepará-lo para o mercado. 
Viva cada instante em nossa Universidade, 
pois, acredite, você será marcado por suas vi-
vências e, quando bater saudade, saiba que as 
portas estarão abertas.
 Por fim, a UFPB caminha para o desen-
volvimento e você, membro da comunidade 
universitária, é a unidade mais importante 
desse processo. Abrace nossa Universidade e 
receba um forte abraço dos que estarão sem-
pre apoiando você.

Valdiney Veloso Gouveia
Reitor da Universidade Federal da Paraíba
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      A grandeza da UFPB 
 

 

 A Universidade Federal da Paraíba (UFPB) é uma Instituição autárquica de regime 

especial de ensino, pesquisa e extensão, vinculada ao Ministério da Educação, com estrutu-

ra multicampi e atuação nas cidades de João Pessoa, Santa Rita, Areia, Bananeiras, Rio Tinto 

e Mamanguape.

 No ensino de graduação, a instituição possui 130 cursos, sendo 119 presenciais e 11 

na modalidade de educação a distância. No ensino de pós-graduação, a Instituição conta-

biliza quase 140 cursos, entre doutorados, mestrados acadêmicos e profissionais, residên-

cias médicas e especializações.

 Ao longo de toda sua história, a UFPB vem cumprindo papel fundamental na promo-

ção do ensino, da pesquisa e da extensão.

 Na esfera da educação superior, a UFPB tem o reconhecimento social como resultado 

de sua histórica contribuição, tanto para o avanço científico e tecnológico regional, quanto 

para a formação de profissionais de excelência para o estado da Paraíba e para o restante 

do país, com destaque para a Região Nordeste.
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  Os Campi
A UFPB possui ao todo 16 Centros de Ensino.  Atualmente, sua estrutura é como segue:

 Campus I:

Na cidade de João Pessoa, compreende os seguintes Centros: 
•  Centro de Ciências Exatas e da Natureza - CCEN;
•  Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes - CCHLA;
•  Centro de Comunicação, Turismo e Artes - CCTA;
•  Centro de Ciências da Saúde - CCS;
•  Centro de Ciências Sociais Aplicadas - CCSA;
•  Centro de Educação - CE;
•  Centro de Tecnologia - CT
•  Centro de Ciências Jurídicas - CCJ;
•  Centro de Biotecnologia - CBiotec;
•  Centro de Tecnologia e Desenvolvimento Regional - CTDR;
•  Centro de Ciências Médicas - CCM;
•  Centro de Informática - CI;
•  Centro de Energias Alternativas e Renováveis - CEAR.
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 Campus II:

Na cidade de Areia, compreende o Centro de Ciências Agrárias - CCA.
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 Campus III:

  Na cidade de Bananeiras, abrange o Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias - CCHSA.
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Nas cidades de Mamanguape e Rio Tinto, com o Centro de Ciências Aplicadas e Educação – CCAE.

9

Mamanguape

Rio Tinto

 Acompanhe nosso site e mídias sociais:

Site: https://www.ufpb.br/
Instagram: https://www.instagram.com/ufpb.oficial/ 
Facebook: https://www.facebook.com/UFPBoficial 
Twitter: https://twitter.com/UFPBoficial
Youtube: https://www.youtube.com/TVUFPB

Comunicação

 A UFPB conta com site, canal de TV e redes sociais, em que são divulgadas informa-
ções e notícias sobre ações e projetos desenvolvidos pela instituição e pela comunidade 
acadêmica, de interesse público. A Universidade também possui uma Editora Universitária, 
com serviços gráficos e de editoração. Nos sites da UFPB e da Superintendência de Comu-
nicação Social - TV UFPB, a comunidade acadêmica conta com canais para envio de deman-
das de divulgação e cobertura de projetos, atividades, ações e eventos da comunidade da 
UFPB. 

https://www.ufpb.br/ 
https://www.instagram.com/ufpb.oficial/
https://www.facebook.com/UFPBoficial 
https://twitter.com/UFPBoficial 
https://www.youtube.com/TVUFPB
https://www.ufpb.br/ufpb/menu/servicos-1/requisicao-de-divulgacao
https://www.ufpb.br/tvufpb/contents/menu/TVUFPB/solicitar-divulgacao
https://www.ufpb.br/tvufpb/contents/menu/TVUFPB/solicitar-divulgacao


10   Como a UFPB está organizada
 Reitoria

 A Reitoria, exercida pelo Reitor, é um órgão executivo da administração superior que coordena, 
fiscaliza e supervisiona as atividades da Universidade.

 Pró-Reitoria de Graduação (PRG)

 A Pró-Reitoria de Graduação (PRG) visa propor, coordenar e executar políticas acadêmicas e super-
visionar as atividades de ensino dos cursos de graduação.
 
 Contato
 Telefone: (083) 3216-7178 
 E-mail: prg@prg.ufpb.br 
 Site: https://www.prg.ufpb.br/
       
 Estrutura Organizacional

 Coordenação Acadêmica (CA): Planejar, executar e supervisionar os processos de admissão, per-
manência e diplomação dos discentes da Graduação.

 Contato
 Telefone: (083) 3216-7136
 E-mail: coord.academica@prg.ufpb.br

 Subcoordenação de Admissão (SCA): Realizar o cadastro de candidatos classificados em proces-
sos seletivos, de estudantes transferidos e de estudantes estrangeiros admitidos em convênios com outros 
países; reativar cadastro de estudantes por reingresso; cancelar cadastro de estudantes de graduação.

 Contato
 Telefone: (083) 3216-7613
 E-mail: sca@prg.ufpb.br

 Subcoordenação de Permanência (SCP): Analisar os processos de abreviação, quebra de pré-
-requisito, extrapolação de créditos e prorrogação dos prazos para conclusão dos cursos de graduação e 
outros assuntos pertinentes à vida acadêmica dos estudantes etc.

 Contato
 Telefone: (083) 3216-7218 
 E-mail: scp@prg.ufpb.br

 Subcoordenação de Registro de Diplomas (SCRD): Analisar o histórico acadêmico e a documen-
tação exigida para registro e expedição de diploma; lavrar o termo de registro do diploma em livro próprio; 
registrar diplomas de outras IES; receber, analisar e registrar processos para revalidação de diplomas.

 Contato
 Telefone: (083) 3216-7139
 E-mail: srd@prg.ufpb.br 

tel://(083) 3216-7178 
mailto:prg%40prg.ufpb.br%20?subject=
https://www.prg.ufpb.br/
tel://(083) 3216-7136 
mailto:coord.academica%40prg.ufpb.br?subject=
tel://(083) 3216-7218
mailto:scp@prg.ufpb.br
tel://(083) 3216-7139
mailto:srd@prg.ufpb.br 
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 Acervo de Documentação Estudantil: Arquivar e organizar a documentação de todos os estudan-
tes de graduação da UFPB.

 Contato
 Telefone: (083) 3216-7690
 E-mail: doc.estudantil@prg.ufpb.br

 Coordenação de Regulação e Avaliação (CRA): Gerenciar os processos de regulação e avaliação 
junto ao Ministério da Educação, coordenar e supervisionar o Programa de Aperfeiçoamento Pedagógico 
Docente.

 Contato
 Telefone: (083) 3216-7279 
 E-mail: cra@prg.ufpb.br

 Coordenação de Currículos Acadêmicos (CCA): Gestão curricular no âmbito do ensino de gra-
duação na UFPB, incluindo o acompanhamento da elaboração e revisão dos projetos pedagógicos dos 
cursos de graduação, bem como dos demais processos de alteração curricular.

 Contato
 Telefone: (083) 3216-7135 
 E-mail: cca@prg.ufpb.br

 Coordenação de Programas e de Projetos Acadêmicos (CPPA): Assessorar, coordenar e acom-
panhar os programas e projetos de ensino institucionais ou financiados por órgãos ou agências governa-
mentais vinculados à PRG.

 Contato
 Telefone: (083) 3216-7851 
 E-mail: cppa@prg.ufpb.br

 Coordenação Geral de Estágio (CGE): Supervisionar o processo pedagógico e a formalização dos 
documentos das atividades de estágio da UFPB.

 Contato
 Telefone: (083) 3216-7383
 E-mail: cge@prg.ufpb.br

 Central de Aulas: Gerir e organizar o patrimônio didático vinculado à Central de Aulas; zelar pela 
normalidade de funcionamento da Central de Aulas, limpeza e conservação de bens móveis e imóveis.

 Contato
 Telefone: (083) 3216-7234
 E-mail: centraldeaulas@prg.ufpb.br

 Laboratório de Ensino, Pesquisa e Extensão (LIEPE): Auxilia a PRG na realização de projetos que 
contribuam para o estabelecimento de parcerias da UFPB com a sociedade e com o setor produtivo.

 Contato
 E-mail: liepe@prg.ufpb.br

 

tel://(083) 3216-7690
mailto:doc.estudantil@prg.ufpb.br
tel://(083) 3216-7279 
mailto:cra@prg.ufpb.br 
tel://(083) 3216-7135
mailto:cca@prg.ufpb.br
tel://(083) 3216-7851
mailto:cppa@prg.ufpb.br
tel://(083) 3216-7383
mailto:cge@prg.ufpb.br
tel://(083) 3216-7234
mailto:centraldeaulas@prg.ufpb.br
mailto:liepe@prg.ufpb.br
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 Secretaria Executiva: Coordenar o fluxo dos assuntos administrativos.

 Contato
 Telefone: (083) 3216-7178 
 E-mail: secretaria@prg.ufpb.br

 Pró-reitoria de Extensão (PROEX)
 
  A Pró-reitoria de Extensão (PROEX) é a instância responsável por coordenar a política de extensão 
da instituição e mediar os processos  educativos, culturais, científicos e tecnológicos em que são realizadas 
as ações extensionistas.
 A Proex oferta, desde 1997, um programa institucional de bolsas de extensão com recursos pró-
prios: o PROBEX. Implantou em 2017 um programa de interiorização das ações de extensão por meio do 
Programa “UFPB no Seu Município” e disponibiliza um edital de Fluxo Contínuo para registro de todas as 
modalidades de extensão: programas, projetos, cursos e oficinas, eventos e prestação de serviços e seus 
referidos produtos, além de registrar editais de ações de extensão de Centros e/ou Unidades Suplementa-
res.

 Contato
 Site: http://www.proex.ufpb.br/
 Telefone: (083) 3216-7990 ou (083) 3216-7599 
 E-mail: atendimentoproex@proex.ufpb.br

tel://(083) 3216-7178
mailto:secretaria@prg.ufpb.br
http://www.proex.ufpb.br/
tel://(083) 3216-7990
tel://(083) 3216-7599 
mailto:atendimentoproex@proex.ufpb.br
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 Estrutura Organizacional

 Coordenação de Educação Popular (COEP): é um órgão suplementar da Pró-reitoria de 
Extensão, que tem como missão contribuir de forma crítica para o desenvolvimento da perspectiva teóri-
co-metodológica da Educação Popular em práticas de Extensão Universitária, de acordo com a Resolução 
no 25/2013 do CONSUNI.

 Contato
 Telefone: (083) 3216-7793 
 Email: coepufpb@gmail.com

 Coordenação de Extensão Cultural (COEX): é responsável por articular ações de arte e 
cultura no âmbito da Universidade Federal da Paraíba. Essa mediação é feita por meio das atividades dos 
núcleos e grupos permanentes que estruturam a COEX.

 Contato
 Telefone: (083) 3216-7352 
 E-mail: coexprac@gmail.com
 
 Coordenação de Programas de Ação Comunitária (COPAC): atua monitorando e fo-
mentando a execução de programas, projetos, cursos, oficinas, e demais eventos de extensão universitária 
na UFPB. A missão da COPAC é integrar a extensão aos saberes para que a formação acadêmico-profissio-
nal das pessoas seja transformadora de realidades sociais.

 Contato
 Telefone: (083) 3216-7331
 Email: secretariacopac@proex.ufpb.br

 Pró-reitoria de Assistência e Promoção ao Estudante (PRAPE)

 A Pró-reitoria de Assistência e Promoção ao Estudante (PRAPE) tem a principal função de planejar, 
coordenar e controlar as atividades de assistência e promoção ao estudante, visando, sobretudo, a sua 
permanência nos cursos de graduação presencial da UFPB.

 Contato
 Site: https://www.ufpb.br/prape
 Telefone: (083) 3216-7876 
 E-mail: secretaria@prape.ufpb.br

 Estrutura Organizacional

 Coordenação de Assistência e Promoção ao Estudante (COAPE): é um órgão auxiliar 
da PRAPE responsável por coordenar as ações voltadas aos auxílios estudantis.

 Contato
 Telefone: (083) 3216-7686 
 E-mail: coape@prape.ufpb.br

tel://(083) 3216-7793 
mailto:coepufpb@gmail.com
tel://(083) 3216-7352 
mailto:coexprac@gmail.com 
tel://(083) 3216-7331
mailto: secretariacopac@proex.ufpb.br 
https://www.ufpb.br/prape
mailto:secretaria@prape.ufpb.br
tel://(083) 3216-7686
mailto:coape@prape.ufpb.br
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 Pró-reitoria de Pós-Graduação (PRPG)

 A Pró-reitoria de Pós-Graduação (PRPG) é um órgão auxiliar incumbido de planejar, coordenar e 
acompanhar a execução das atividades de pós-graduação e atua de forma localizada e específica no de-
senvolvimento dos programas.

 Contato
 Site: http://www.prpg.ufpb.br/ 
 Telefone: (083) 3216-7216 
 E-mail: sec.prpg@gmail.com

 Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento (PROPLAN)

 A Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento (PROPLAN) é órgão auxiliar da direção superior 
da UFPB, vinculado diretamente à Reitoria, e tem por finalidade assessorar, executar e controlar atividades 
relacionadas ao planejamento, aos convênios, ao orçamento e às informações no âmbito da instituição.
 
 Contato
 Site: http://www.proplan.ufpb.br/
 Telefone: (083) 3216 - 7557 / (083) 3216 - 7961 
 E-mail: secretaria@proplan.ufpb.br
 
 Pró-reitoria Administrativa (PRA)

 A Pró-reitoria Administrativa (PRA) é o órgão auxiliar incumbido de funções específicas nas áreas de 
administração contábil e financeira, material e patrimônio. É a Unidade Administrativa de Serviços Gerais 
(UASG) responsável pelas ações relacionadas às compras e contratações (bem como é a unidade orçamen-
tária investida do poder de gerir e executar recursos orçamentários e financeiros.
 
 Contato
 Site: http://www.pra.ufpb.br/ 
 Telefone: (083) 3216-7410 
 E-mail: secretaria@pra.ufpb.br

 Pró-reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP)

 A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP) é o órgão responsável pelo planejamento e acompa-
nhamento das estratégias e políticas de gestão de pessoas da UFPB.

 Contato
 Site: https://www.progep.ufpb.br/
 Telefone: (083) 3216.7110
 E-mail: contato@progep.ufpb.br

 Pró-reitoria de Pesquisa (PROPESQ)

 A Pró-Reitoria de Pesquisa (Propesq) é o órgão auxiliar de direção superior incumbido de propor, 
planejar, coordenar, controlar, executar e avaliar as políticas de pesquisa científica e tecnológica.

 Contato
 Site: http://www.propesq.ufpb.br/
 Telefone: (083) 3216-7553
 E-mail: secretaria@propesq.ufpb.br

http://www.prpg.ufpb.br/
tel://(083) 3216-7216 
mailto:sec.prpg@gmail.com
http://www.proplan.ufpb.br/
tel://(083) 3216 - 7557
tel://(083) 3216 - 7961
mailto:secretaria@proplan.ufpb.br
http://www.pra.ufpb.br/
tel://(083) 3216-7410
mailto:secretaria@pra.ufpb.br
https://www.progep.ufpb.br/
tel://(083) 3216.7110
mailto:contato@progep.ufpb.br
http://www.propesq.ufpb.br/
tel://(083) 3216-7553
mailto:secretaria@propesq.ufpb.br
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 Você sabia? 

• A UFPB possui a 572 laboratórios, 22 bibliotecas e 2 hospitais universitários.
• A UFPB possui 130 cursos, sendo 119 presenciais e 11 na modalidade de educação a distância.
• A instituição possui 138 acordos de cooperação vigentes em 5 continentes, sendo 29 países parceiros.  
• O número de alunos ativos, em 2022, é de aproximadamente 33 mil estudantes. 
• No ensino de pós-graduação, a Instituição contabiliza 136 cursos, sendo 39 doutorados e 60 mestrados 

acadêmicos, 13 mestrados profissionais e um doutorado profissional, 4 residências médicas, além de 
19 especializações. 

• Há 15 cursos técnicos e  444 grupos de pesquisa.
• A UFPB tem cerca de 5953 servidores, entre docentes e técnicos administrativos
• Nas avaliações do ensino superior, o MEC utiliza o Índice Geral de Cursos Avaliados da Instituição (IGC), 

que vai de 1 a 5. A UFPB tem IGC igual a 4. 
• Na graduação, 85% dos cursos da Universidade possuem conceito 4 e 5. No dia 7 de fevereiro de 2022, 

a Capes anunciou que a UFPB foi aprovada na avaliação intermediária e renovou o Programa de Inter-
nacionalização.

• Na Extensão, a UFPB também é referência, atuando em oito áreas temáticas: Comunicação, Cultura, 
Direitos Humanos, Educação, Meio Ambiente, Saúde, Tecnologia e Trabalho.  

 O que são?

     Departamento - Órgão executivo setorial  que coordena e elabora a execução do plano de ativida-
des de ensino, pesquisa e extensão dos professores. 

    Coordenação de Curso - Órgão executivo setorial que acompanha e avalia a execução curricular; 
elabora, mediante entendimentos com as chefias departamentais, a oferta de disciplinas para cada perí-
odo letivo; exerce a coordenação da matrícula no âmbito do curso; analisa os pedidos de trancamento de 
matrícula e outras solicitações referentes ao cotidiano do estudante; propõe ao Colegiado alterações do 
currículo do Curso a serem submetidas ao conselho do Centro e ao Conselho Superior de Ensino, Pesquisa 
e Extensão (CONSEPE); oferece assistência pedagógica ao estudante de graduação e entre outras delega-
ções. 

 Programas e Projetos Acadêmicos 

 Programas da PRG 

 Geridos pela Coordenação de Programas e de Projetos Acadêmicos (CPPA) da Pró-
-Reitoria de Graduação (PRG), os programas e projetos acadêmicos são oferecidos para os 
discentes no decorrer da graduação. Em cada oferta, que acontece geralmente a cada novo 
semestre letivo, cada estudante pode concorrer tanto para vaga de bolsista quanto para a 
de voluntário.  

 Contato
 Site: https://www.prg.ufpb.br/prg/programas
 Telefone: (083) 3216-7851
 E-mail: cppa@prg.ufpb.br

 https://www.prg.ufpb.br/prg/programas
tel://(083) 3216-7851
mailto:cppa@prg.ufpb.br
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 Monitoria 

 O Programa de Monitoria se desenvolve por meio de elaboração e execução de Projetos de Ensino 
de uma ou mais disciplinas dos cursos de graduação da UFPB. O trabalho desenvolvido tem por objetivos: 
despertar no aluno o interesse pela carreira docente; promover a cooperação acadêmica entre discentes 
e docentes; minorar problemas crônicos de repetência, evasão e falta de motivação; e contribuir para me-
lhoria da qualidade de ensino.

 Programa de Educação Tutorial (PET)

 O Programa de Educação Tutorial (PET) é desenvolvido por estudantes no formato de grupos tuto-
riais de aprendizagem, sob a orientação de um professor, organizados em nível de graduação, e que con-
solidam ações extra-curriculares orientados pelo princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 
extensão. O trabalho desenvolvido tem como objetivo promover a qualificação da educação superior, em 
sintonia com a formação social e acadêmico-científica. 

 Residência Pedagógica (RP)

 O Programa de Residência Pedagógica é uma das ações que integram a Política Nacional de Forma-
ção de Professores e tem por objetivo induzir o aperfeiçoamento da formação prática nos cursos de licen-
ciatura, promovendo a imersão do licenciando na escola de educação básica, a partir da segunda metade 
de seu curso. 
 Tem como premissas básicas o entendimento de que a formação de professores nos cursos de 
licenciatura deve assegurar aos seus egressos, habilidades e competências que lhes permitam realizar um 
ensino de qualidade nas escolas de educação básica.

 Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid) 

 O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid) oferece bolsas de iniciação à 
docência aos alunos de cursos presenciais que se dediquem ao estágio nas escolas públicas e que, quando 
graduados, comprometam-se com o exercício do magistério na rede pública. 
 O objetivo é antecipar o vínculo entre os futuros mestres e as salas de aula da rede pública. Com 
essa iniciativa, o Pibid faz uma articulação entre a educação superior (por meio das licenciaturas), a escola 
e os sistemas estaduais e municipais.  
 Os projetos promovem a iniciação do licenciando no ambiente escolar visando estimular, desde o 
início de sua formação, a observação e a reflexão sobre a prática profissional no cotidiano das escolas de 
educação básica. Os discentes são acompanhados por um professor da escola e por um docente de uma 
das instituições de educação superior participantes do programa.

 Programa de Tutoria de Apoio às Disciplinas Básicas (ProTut)

 O Programa de Tutoria de Apoio às Disciplinas Básicas  (ProTut) oferece apoio didático-pedagógico 
aos estudantes regularmente matriculados nos cursos de graduação da universidade.  
 As atividades didático-pedagógicas do ProTut são exercidas por tutores, estudantes regularmente 
matriculados nos cursos de graduação e pós-graduação da UFPB, em colaboração com professores, outros 
estudantes e técnicos-administrativos, em conformidade com o Regimento Geral da UFPB.

 Programa de Licenciatura (PROLICEN)

 O Programa de Licenciatura (PROLICEN) oferece apoio para Cursos de Licenciatura da UFPB e en-
volve a participação de professores e alunos da instituição, além de professores do ensino básico que de-
senvolvem atividades conjuntas de ensino, pesquisa e extensão nos Cursos de Licenciatura e nas escolas 
públicas.
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 O PROLICEN tem o objetivo de melhorar a formação inicial nos Cursos de Licenciatura, bem como 
a formação continuada nas escolas públicas do estado da Paraíba.

 Encontro de Iniciação à Docência (ENID)

 O Encontro de Iniciação à Docência é um evento anual promovido pela PRG, em que os participan-
tes dos Programas Acadêmicos da graduação têm a oportunidade de apresentar as pesquisas, os estudos 
e os trabalhos desenvolvidos ao longo do ano pela comunidade acadêmica. O evento tem como objetivo 
socializar as atividades dos programas vinculados à Coordenação de Programas e Projetos Acadêmicos 
(CPPA/PRG). 

 PROEX - Editais da Extensão

 A Pró-reitoria de Extensão da UFPB publica, anualmente, três editais para seleção 
de propostas de ações extensionistas. Além de estabelecer diretrizes para a realização de 
ações, os editais servem como subsídio na elaboração de propostas, uma vez que são cria-
dos com base nas diretrizes nacionais de extensão e nas resoluções internas da UFPB, que 
regem o ensino, a pesquisa e a própria extensão.

 PROBEX: O PROBEX se constitui em uma das estratégias da política de extensão uni-
versitária da UFPB, que prioriza a formação acadêmica e cidadã do seu corpo discente atra-
vés de ações identificadas com as necessidades e as demandas da sociedade paraibana, no 
sentido de promover o desenvolvimento a partir de um trabalho conjunto com as comuni-
dades e grupos envolvidos.

 FLUEX: O Fluxo Contínuo de Extensão é um edital publicado anualmente para nor-
matizar o funcionamento e realização de atividades extensonistas realizadas nas modali-
dades programa, projeto, curso, evento (congresso, simpósio, jornada,  ciclo de palestras, 
fórum, encontro, festival, exposição, torneio, olimpíada, recital), prestação de serviço e pro-
duto.

 UFPB no seu Município: O programa é uma estratégia de extensão mantida com 
recursos próprios da Universidade, que tem como propósito contribuir para a formação 
acadêmica e cidadã dos discentes dos cursos de graduação presenciais e à distância, a par-
tir da experiência em ações de extensão universitária, nas linhas de ação: cultura como eixo 
de desenvolvimento e desenvolvimento sustentável.

 Contato
 Site: http://www.proex.ufpb.br/ 
 Telefone: (083) 32167990 ou (083) 32167599
 E-mail: atendimentoproex@proex.ufpb.br

http://www.proex.ufpb.br/ 
tel://(083) 32167990
tel://(083) 32167599
mailto:atendimentoproex@proex.ufpb.br
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 Site: https://www.ufpb.br/prape
 Telefone: (083) 3216-7876 / (083) 3216-7686
 E-mail: secretaria@prape.ufpb.br / coape@prape.ufpb.br

 Programa Bolsa Permanência do Mec (PBP) 

 O programa  foi criado pelo Ministério da Educação com gestão compartilhada com as Instituições 
Federais de Educação Superior (IFES). Visa ajudar na permanência dos estudantes em condição de vulne-
rabilidade socioeconômica em cursos de graduação na modalidade presencial. Para ter direito a participar 
do PBP, o estudante deve satisfazer os critérios exigidos, explicados detalhadamente na página do progra-
ma criada pelo MEC ( http://permanencia.mec.gov.br ).

  Programa Cultural e Desportivo

 O Programa Cultural e Desportivo consiste no apoio e promoção de atividades culturais desporti-
vas e interculturais com a comunidade universitária, com objetivo de incentivar a integração acadêmica.
 A PRAPE oferece ao estudante em condição de vulnerabilidade socioeconômica apoios para parti-
cipação em eventos acadêmicos como congressos, simpósios, seminários e encontros, podendo solicitar 
passagens e inscrição para participação nesses eventos, em que apresentará trabalhos.
 Além dos apoios listados acima, a PRAPE também oferece viagens em ônibus institucionais para 
eventos acadêmicos no país para apresentação de trabalhos acadêmicos. O deferimento das solicitações 
se dá após a avaliação de sua relevância e pertinência e do levantamento de custos. Para orientações de 
como proceder, consulte a Portaria nº 09/2019 - PRAPE.

 Residência Universitária 

 O Auxílio Residência Universitária consiste na concessão de acesso e uso das dependências da Re-
sidência Universitária, acesso às refeições do Restaurante Universitário e prestação pecuniária mensal para 
custeio de alimentação nos finais de semana, destinado a estudantes que vierem residir nas cidades do 
curso em que estão matriculados e que não possuam núcleo familiar nesta localidade, conforme critérios 
estabelecidos pela PRAPE.

https://www.ufpb.br/prape
tel://(083) 3216-7876
tel://(083) 3216-7686
mailto:secretaria@prape.ufpb.br
mailto:coape@prape.ufpb.br
http://permanencia.mec.gov.br
https://www.ufpb.br/prape/contents/documentos/legislacao/portaria-09-2019.pdf/view


19 Auxílio Moradia

 O Auxílio Moradia é uma prestação pecuniária mensal para auxiliar no custeio das despesas com 
moradia aos estudantes que não possuam núcleo familiar no local do seu curso, que não tenham acesso 
às residências universitárias e que passem a residir na cidade do curso em que estejam matriculados, con-
forme critérios estabelecidos pela PRAPE.

 Auxílio Transporte

 O Auxílio Transporte é uma prestação pecuniária mensal para auxiliar nas despesas com locomo-
ção no trajeto domicílio-UFPB e UFPB-domicílio, para comparecimento às atividades acadêmicas.

 Auxílio Alimentação 

 O Auxílio Alimentação é uma prestação pecuniária mensal destinada aos estudantes que não dis-
põem do serviço de Restaurante Universitário 
nos locais sede do curso em que estejam matri-
culados.

 Auxílio Restaurante Universitário 

 O Auxílio Restaurante Universitário é a 
concessão de acesso e uso do restaurante uni-
versitário em dias letivos.

 Auxílio Pré-Escolar 

 O Auxílio Pré-Escolar é uma prestação pe-
cuniária mensal para auxiliar nas despesas com creche ou cuidador particular aos estudantes com filho de 
até 06 anos incompletos.

 Auxílio Emergencial a Estudantes

 O Auxílio Emergencial a Estudantes é uma prestação pecuniária com prazo determinado e pré-es-
tabelecido, cujo objetivo é atenuar os impactos de situações emergenciais, a serem estabelecidas pela 
PRAPE, que representem riscos à manutenção dos estudantes na UFPB, além de situações de calamidade 
pública. 

 Auxílio Apoio Didático-pedagógico

 O auxílio Apoio Didático-pedagógico consiste em parcela pecuniária para a compra de materiais 
didáticos relacionados aos componentes curriculares de seu curso, ressalvados os casos de materiais que 
a própria UFPB oferecer.

 Auxílio Acesso, participação e aprendizagem de estudantes com deficiência e 
transtornos globais do desenvolvimento 

 O Auxílio Acesso, participação e aprendizagem de estudantes com deficiência e transtornos glo-
bais do desenvolvimento, visa instituir compensações financeiras aos estudantes que, em razão de suas 
características pessoais e/ou condições precárias de saúde, tenham custos adicionais para realização das 
atividades acadêmicas de seu curso quando comparados aos demais estudantes.
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 Graduação 

Cursos
CURSO MODALIDADE MUNICÍPIO GRAU

ADMINISTRAÇÃO PRESENCIAL JOÃO PESSOA BACHARELADO

ADMINISTRAÇÃO PRESENCIAL BANANEIRAS BACHARELADO

ADMINISTRAÇÃO PRESENCIAL MAMANGUAPE BACHARELADO

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA À DISTÂNCIA VÁRIOS MUNICÍPIOS BACHARELADO

AGROECOLOGIA PRESENCIAL BANANEIRAS BACHARELADO

AGROINDÚSTRIA PRESENCIAL BANANEIRAS BACHARELADO

AGRONOMIA PRESENCIAL AREIA BACHARELADO

ALIMENTOS PRESENCIAL JOÃO PESSOA TECNOLÓGICO

ANTROPOLOGIA PRESENCIAL RIO TINTO BACHARELADO

ARQUITETURA E URBANISMO PRESENCIAL JOÃO PESSOA BACHARELADO

ARQUIVOLOGIA PRESENCIAL JOÃO PESSOA BACHARELADO

ARTES VISUAIS PRESENCIAL JOÃO PESSOA BACHARELADO

ARTES VISUAIS PRESENCIAL JOÃO PESSOA LICENCIATURA

BIBLIOTECONOMIA PRESENCIAL JOÃO PESSOA BACHARELADO

BIOMEDICINA PRESENCIAL JOÃO PESSOA BACHARELADO

BIOTECNOLOGIA PRESENCIAL JOÃO PESSOA BACHARELADO

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO PRESENCIAL RIO TINTO LICENCIATURA

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO PRESENCIAL JOÃO PESSOA BACHARELADO

CIÊNCIA DE DADOS E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PRESENCIAL JOÃO PESSOA BACHARELADO

CIÊNCIA DE DADOS PARA NEGÓCIOS PRESENCIAL JOÃO PESSOA BACHARELADO

CIÊNCIAS AGRÁRIAS A DISTÂNCIA VÁRIOS MUNICÍPIOS LICENCIATURA

CIÊNCIAS AGRÁRIAS PRESENCIAL BANANEIRAS LICENCIATURA

CIÊNCIAS ATUARIAIS PRESENCIAL JOÃO PESSOA BACHARELADO

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS À DISTÂNCIA VÁRIOS MUNICÍPIOS LICENCIATURA

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS PRESENCIAL AREIA BACHARELADO

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS PRESENCIAL JOÃO PESSOA BACHARELADO

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS PRESENCIAL AREIA LICENCIATURA

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS PRESENCIAL JOÃO PESSOA LICENCIATURA

CIÊNCIAS CONTÁBEIS PRESENCIAL JOÃO PESSOA BACHARELADO

CIÊNCIAS CONTÁBEIS PRESENCIAL MAMANGUAPE BACHARELADO

CIÊNCIAS DAS RELIGIÕES PRESENCIAL JOÃO PESSOA BACHARELADO

CIÊNCIAS DAS RELIGIÕES PRESENCIAL JOÃO PESSOA LICENCIATURA

CIÊNCIAS ECONÔMICAS PRESENCIAL JOÃO PESSOA BACHARELADO

CIÊNCIAS NATURAIS À DISTÂNCIA VÁRIOS MUNICÍPIOS LICENCIATURA

CIÊNCIAS SOCIAIS PRESENCIAL JOÃO PESSOA LICENCIATURA

CIÊNCIAS SOCIAIS PRESENCIAL JOÃO PESSOA BACHARELADO

CINEMA E AUDIOVISUAL PRESENCIAL JOÃO PESSOA BACHARELADO

COMPUTAÇÃO À DISTÂNCIA VÁRIOS MUNICÍPIOS LICENCIATURA

COMUNICAÇÃO EM MÍDIAS DIGITAIS PRESENCIAL JOÃO PESSOA BACHARELADO

COMUNICAÇÃO SOCIAL - RADIALISMO PRESENCIAL JOÃO PESSOA BACHARELADO

DANÇA PRESENCIAL JOÃO PESSOA LICENCIATURA

DESIGN PRESENCIAL RIO TINTO BACHARELADO

DIREITO PRESENCIAL JOÃO PESSOA BACHARELADO

DIREITO PRESENCIAL SANTA RITA BACHARELADO

ECOLOGIA PRESENCIAL RIO TINTO BACHARELADO

EDUCAÇÃO FÍSICA PRESENCIAL JOÃO PESSOA BACHARELADO
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EDUCAÇÃO FÍSICA PRESENCIAL JOÃO PESSOA LICENCIATURA

ENFERMAGEM PRESENCIAL JOÃO PESSOA BACHARELADO

ENFERMAGEM PRESENCIAL JOÃO PESSOA LICENCIATURA

ENGENHARIA AMBIENTAL PRESENCIAL JOÃO PESSOA BACHARELADO

ENGENHARIA CIVIL PRESENCIAL JOÃO PESSOA BACHARELADO

ENGENHARIA DE ALIMENTOS PRESENCIAL JOÃO PESSOA BACHARELADO

ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO PRESENCIAL JOÃO PESSOA BACHARELADO

ENGENHARIA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS PRESENCIAL JOÃO PESSOA BACHARELADO

ENGENHARIA DE MATERIAIS PRESENCIAL JOÃO PESSOA BACHARELADO

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO PRESENCIAL JOÃO PESSOA BACHARELADO

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO MEC NICA PRESENCIAL JOÃO PESSOA BACHARELADO

ENGENHARIA ELÉTRICA PRESENCIAL JOÃO PESSOA BACHARELADO

ENGENHARIA MECÂNICA PRESENCIAL JOÃO PESSOA BACHARELADO

ENGENHARIA QUÍMICA PRESENCIAL JOÃO PESSOA BACHARELADO

ESTATÍSTICA PRESENCIAL JOÃO PESSOA BACHARELADO

FARMÁCIA PRESENCIAL JOÃO PESSOA BACHARELADO

FILOSOFIA PRESENCIAL JOÃO PESSOA LICENCIATURA

FILOSOFIA PRESENCIAL JOÃO PESSOA BACHARELADO

FÍSICA PRESENCIAL JOÃO PESSOA LICENCIATURA

FÍSICA PRESENCIAL JOÃO PESSOA BACHARELADO

FISIOTERAPIA PRESENCIAL JOÃO PESSOA BACHARELADO

FONOAUDIOLOGIA PRESENCIAL JOÃO PESSOA BACHARELADO

GASTRONOMIA PRESENCIAL JOÃO PESSOA BACHARELADO

GEOGRAFIA PRESENCIAL JOÃO PESSOA LICENCIATURA

GEOGRAFIA PRESENCIAL JOÃO PESSOA BACHARELADO

GESTÃO PÚBLICA PRESENCIAL JOÃO PESSOA BACHARELADO

GESTÃO PÚBLICA PRESENCIAL JOÃO PESSOA TECNOLÓGICO

HISTÓRIA PRESENCIAL JOÃO PESSOA LICENCIATURA

HISTÓRIA - MOVIMENTOS SOCIAIS DO CAMPO PRESENCIAL JOÃO PESSOA LICENCIATURA

HOTELARIA PRESENCIAL JOÃO PESSOA BACHARELADO

JORNALISMO PRESENCIAL JOÃO PESSOA BACHARELADO

LETRAS - ESPANHOL À DISTÂNCIA VÁRIOS MUNICÍPIOS LICENCIATURA

LETRAS - ESPANHOL PRESENCIAL JOÃO PESSOA LICENCIATURA

LETRAS - FRANCÊS PRESENCIAL JOÃO PESSOA LICENCIATURA

LETRAS - INGLÊS À DISTÂNCIA VÁRIOS MUNICÍPIOS LICENCIATURA

LETRAS - INGLÊS PRESENCIAL JOÃO PESSOA LICENCIATURA

LETRAS - LETRAS CLÁSSICAS (GREGO E LATIM) PRESENCIAL JOÃO PESSOA LICENCIATURA

LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA À DISTÂNCIA VÁRIOS MUNICÍPIOS LICENCIATURA

LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA PRESENCIAL MAMANGUAPE LICENCIATURA

LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA PRESENCIAL JOÃO PESSOA LICENCIATURA

LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA E LIBRAS À DISTÂNCIA VÁRIOS MUNICÍPIOS LICENCIATURA

LETRAS ESTRANGEIRAS APLICADAS ÀS
NEGOCIAÇÕES INTERNACIONAIS

PRESENCIAL JOÃO PESSOA BACHARELADO

MATEMÁTICA À DISTÂNCIA VÁRIOS MUNICÍPIOS LICENCIATURA

MATEMÁTICA PRESENCIAL JOÃO PESSOA LICENCIATURA

MATEMÁTICA PRESENCIAL RIO TINTO LICENCIATURA

MATEMÁTICA PRESENCIAL JOÃO PESSOA BACHARELADO

MATEMÁTICA COMPUTACIONAL PRESENCIAL JOÃO PESSOA BACHARELADO

MEDICINA PRESENCIAL JOÃO PESSOA BACHARELADO
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MEDICINA VETERINÁRIA PRESENCIAL AREIA BACHARELADO

MÚSICA PRESENCIAL JOÃO PESSOA BACHARELADO

MÚSICA PRESENCIAL JOÃO PESSOA LICENCIATURA

MÚSICA - EDUCAÇÃO MUSICAL PRESENCIAL JOÃO PESSOA LICENCIATURA

MÚSICA - INSTRUMENTO/CANTO PRESENCIAL JOÃO PESSOA LICENCIATURA

MÚSICA POPULAR PRESENCIAL JOÃO PESSOA SEQUENCIAL

MÚSICA REGÊNCIA DE BANDAS E FANFARRAS PRESENCIAL JOÃO PESSOA SEQUENCIAL

NUTRIÇÃO PRESENCIAL JOÃO PESSOA BACHARELADO

ODONTOLOGIA PRESENCIAL JOÃO PESSOA BACHARELADO

PEDAGOGIA PRESENCIAL MAMANGUAPE LICENCIATURA

PEDAGOGIA À DISTÂNCIA VÁRIOS MUNICÍPIOS LICENCIATURA

PEDAGOGIA PRESENCIAL BANANEIRAS LICENCIATURA

PEDAGOGIA PRESENCIAL JOÃO PESSOA LICENCIATURA

PEDAGOGIA - EDUCAÇÃO DO CAMPO PRESENCIAL JOÃO PESSOA LICENCIATURA

PEDAGOGIA - MOVIMENTOS SOCIAIS DO CAMPO PRESENCIAL JOÃO PESSOA LICENCIATURA

PRODUÇÃO SUCROALCOOLEIRA PRESENCIAL JOÃO PESSOA TECNOLÓGICO

PSICOLOGIA PRESENCIAL JOÃO PESSOA BACHARELADO

PSICOLOGIA PRESENCIAL JOÃO PESSOA LICENCIATURA

PSICOPEDAGOGIA PRESENCIAL JOÃO PESSOA BACHARELADO

QUÍMICA PRESENCIAL JOÃO PESSOA LICENCIATURA

QUÍMICA PRESENCIAL JOÃO PESSOA BACHARELADO

QUÍMICA PRESENCIAL AREIA LICENCIATURA

QUÍMICA PRESENCIAL AREIA BACHARELADO

QUÍMICA INDUSTRIAL PRESENCIAL JOÃO PESSOA BACHARELADO

RADIALISMO PRESENCIAL JOÃO PESSOA BACHARELADO

RELAÇÕES INTERNACIONAIS PRESENCIAL JOÃO PESSOA BACHARELADO

RELAÇÕES PÚBLICAS PRESENCIAL JOÃO PESSOA BACHARELADO

SECRETARIADO EXECUTIVO - BILÍNGUE PRESENCIAL MAMANGUAPE BACHARELADO

SERVIÇO SOCIAL PRESENCIAL JOÃO PESSOA BACHARELADO

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PRESENCIAL RIO TINTO BACHARELADO

TEATRO PRESENCIAL JOÃO PESSOA LICENCIATURA

TEATRO PRESENCIAL JOÃO PESSOA BACHARELADO

TERAPIA OCUPACIONAL PRESENCIAL JOÃO PESSOA BACHARELADO

TRADUÇÃO PRESENCIAL JOÃO PESSOA BACHARELADO

TURISMO PRESENCIAL JOÃO PESSOA BACHARELADO

ZOOTECNIA PRESENCIAL AREIA BACHARELADO

DECISÃO INSTÂNCIA DE RECURSO

Coordenador de Curso Colegiado de Curso

Chefe de Departamento Colegiado Departamental

Colegiado de Curso Conselho de Centro 

Colegiado Departamental Conselho de Centro 

Conselho de Centro CONSEPE

Pró-Reitoria de Graduação CONSEPE

CONSEPE CONSUNI 

Instância de Recursos 
(Representação Estudantil)
 O corpo discente tem representações em todos 
os Órgãos Deliberativos da Universidade, ou seja, Cole-
giado de Curso, Colegiado Departamental, Conselho de 
Centro, CONSEPE, CONSUNI e Conselho Curador. 
 O estudante poderá utilizar diferentes graus de 
recurso, quando discordar de alguma decisão tomada 
por órgãos da UFPB. Abaixo é apresentada a relação en-
tre unidade de decisão e instância de recurso. 
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 Pós-Graduação 

 Programas

 Campus I 

 CCSA - CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS (6 PROGRAMAS)
 (10 CURSOS) 

• Administração (M/D)
• Ciência da Informação (M/D)
• Gestão Pública e Cooperação Internacional (M)
• Economia (M/D)
• Economia do Setor Público (MP)
• Ciências Contábeis (M/D)

 CE - CENTRO DE EDUCAÇÃO (4 PROGRAMAS) 
 (6 CURSOS)

• Educação (M/D)
• Gestão em Organizações Aprendentes (MP)
• Ciências das Religiões (M/D)
• Políticas Públicas, Gestão e Avaliação da Educação Superior (MP)

 CCJ - CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS (1 PROGRAMA)
 (2 CURSOS) 

•  Ciências Jurídicas (M/D)

 CCHLA - CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 
 (14 PROGRAMAS)  (19 CURSOS) 

• Letras (M/D)
• Serviço Social (M)
• Sociologia (M/D)
• Filosofia (M)
• Filosofia Integrado (D)
• Neurociência Cognitiva e Comportamental (M/D)
• Psicologia Social (M/D)
• História (M)
• Linguística (M/D)
• Comunicação e Culturas Midiáticas (M)
• Linguística e Ensino (MP)
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• Ciência Política e Relações Internacionais (M)
• Direitos Humanos, Cidadania e Políticas Públicas (M)
• Antropologia (M/D)
• ProfHistoria (MP)

 CT - CENTRO DE TECNOLOGIA (7 PROGRAMAS)
  (12 CURSOS) 

• Engenharia de Produção e Sistemas (M)
• Engenharia Mecânica (M/D)
• Engenharia Química (M)
• Ciência e Tecnologia de Alimentos (M/D)
• Engenharia Civil e Ambiental (M/D)
• Arquitetura e Urbanismo (M/D)
• Ciência e Engenharia de Materiais (M/D)

 CBIOTEC - CENTRO DE BIOTECNOLOGIA (3 PROGRAMAS) 
 (4 CURSOS)

• Biotecnologia (Renorbio) (D)
• Biotecnologia (M)
• Multicêntrico em Ciências Fisiológicas (M/D)

 CCS - CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (11 PROGRAMAS) 
 (16 CURSOS)

• Enfermagem (M/D)
• Produtos Naturais e Sintéticos Bioativos (M/D)
• Gerontologia (MP)
• Odontologia (M/D)
• Ciências da Nutrição (M/D)
• Educação Física (M/D) (UPE/UFPB)
• Saúde da Família  (MP/DP/RENASF)
• Saúde Coletiva (M)
• Desenvolvimento e Inovação Tecnológica em Medicamentos (D)
• Fisioterapia (M)
• Fonoaudiologia (M)
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 CCM - CENTRO DE CIÊNCIAS MÉDICAS (1 PROGRAMA) 
 (1 CURSO)

• Saúde da Família (Rede Nacional) (MP/ABRASCO)

 CI - CENTRO DE INFORMÁTICA (3 PROGRAMAS)
 (3 CURSOS)

• Informática (M)
• Modelagem Matemática e Computacional (M)
• Computação, Comunicação e Arte (M)

 CCTA - CENTRO DE COMUNICAÇÃO, TURISMO E ARTES (4 PROGRAMAS) 
 (5 CURSOS) 

• Música (M/D)
• Artes em Rede Nacional - ProfArtes (MP)
• Artes Visuais (M)
• Jornalismo (MP)

 CEAR - CENTRO DE CIÊNCIAS ALTERNATIVAS E RENOVÁVEIS 
 (2 PROGRAMAS) / (2 CURSOS)

• Engenharia Elétrica (M)
• Energias Renováveis (M)

 CCEN - CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA NATUREZA 
 (12 PROGRAMAS) / (17 CURSOS)

• Física (M/D)
• Ciências Biológicas (M/D)
• ProfBio (MP)
• Química (M/D)
• Desenvolvimento e Meio Ambiente (M)
• Desenvolvimento e Meio Ambiente (Em rede) (D)
• Matemática (M/D)
• Matemática (UFPB/UFCG) (Em rede) (D)
• Matemática ProfMat (MP)
• Geografia (M/D)
• Modelos de Decisão e Saúde (M/D)
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• Biologia Celular e Molecular (M)

 Campus II

 CCA - CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS (5 PROGRAMAS)
 (7 CURSOS) 
• Agronomia (M/D)
• Biodiversidade (M)
• Ciência Animal (M)
• Ciência do Solo (M/D)
• Zootecnia (M/D)

 Campus III

 CCHSA- CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, SOCIAIS E AGRÁRIAS 
 (2 PROGRAMAS) / (2 CURSOS)

• Tecnologia Agroalimentar (M)
• Ciência Agrárias (Agroecologia) (M)

 Campus IV

 CCAE - CENTRO DE CIÊNCIAS APLICADAS E EDUCAÇÃO (2 PROGRAMAS)
 (2 CURSOS) 

• Ecologia e Monitoramento Ambiental (M)
• ProfLetras (MP)

 Programas - PROPESQ 

 Site: http://www.propesq.ufpb.br/
 Telefone: (083) 3216-7553
 E-mail: secretaria@propesq.ufpb.br 
 
 A Coordenação Geral dos Programas Acadêmicos de Iniciação Científica CGPAIC/PROPESQ/UFPB é 
responsável pela coordenação de Programa Institucional de Iniciação Científica (PIBIC) e suas modalida-
des.
 O PIBIC é voltado para o desenvolvimento do pensamento científico e iniciação à pesquisa de estu-
dantes de graduação e nível médio e é implantado na UFPB nas seguintes modalidades:

 PIBITI/CNPq: modalidade voltada ao Desenvolvimento Tecnológico e Processos de Inovação na 
graduação.

 PIBIC/AF: modalidade voltada para à Iniciação Científica nas diversas áreas do conhecimento de 
graduação, destinada aos discentes que são atendidos por políticas de ações afirmativas.

http://www.propesq.ufpb.br/
tel://(083) 3216-7553
mailto:secretaria@propesq.ufpb.br
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 PIBIC-EM/CNPq: modalidade visando à Iniciação Científica nas diversas áreas do conhecimen-
to, especificamente para estudantes de Ensino Médio da rede pública.

 PIBIC/UFPB e PIBITI/UFPB: O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e Pro-
grama Institucional de bolsas de Desenvolvimento Tecnológico e Processos de Inovação são financiados 
com recursos da UFPB.

 PIBIC/FAPESQ: O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica é financiado com re-
cursos da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado da Paraíba e administrado pela UFPB e atende, espe-
cificamente, a estudantes do primeiro ou segundo período da graduação na UFPB oriundos de Escolas 
Públicas do estado da Paraíba.

 PIVIC ou PIVITI: O Programa Institucional de Voluntários de Iniciação Científica – PIVIC ou Pro-
grama Institucional de Voluntários de Desenvolvimento Tecnológico e Processos de Inovação - PIVITI, con-
templa diversas áreas do conhecimento de graduação.

   Bibliotecas Central e Setoriais da UFPB 

 O Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal da Paraíba (Sistemoteca) é um conjunto de bi-
bliotecas integradas sob os aspectos funcional e operacional, tendo por objetivo a unidade e harmonia 
das atividades educacionais, científicas, tecnológicas e culturais da UFPB. Seus objetivos são a aquisição, 
tratamento, armazenamento, recuperação e disseminação de informações (empréstimo, devolução e re-
novação de livros) para o apoio aos programas de ensino, pesquisa e extensão.
 Além do acervo físico de livros, dissertações, teses, periódicos e multimeios, o Sistema de Bibliote-
cas da UFPB conta com acesso a portais de periódicos online e bases de e-books que podem ser acessados 
a partir do site da Biblioteca Central (www.biblioteca.ufpb.br). A inscrição no Sistemoteca deve ser feita 
diretamente pelo Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (Sigaa).  

http://www.biblioteca.ufpb.br
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 Campus I 

Biblioteca Central - UFPB
Site: https://biblioteca.ufpb.br/
Horário: Segunda-feira a sexta-feira: 7h às 22h
Contatos: Telefone: (083) 3216-7172 / (083) 3216-7105
E-mail: circulacao@biblioteca.ufpb.br ou secretaria@biblioteca.ufpb.br

Biblioteca Setorial CCSA
Site: http://www.ccsa.ufpb.br/bsccsa
Horário: Segunda-feira a sexta-feira: 8h às 21h30
Contatos: Telefone: (083) 3216-7494
E-mail: biblioteca@ccsa.ufpb.br
 
Biblioteca Setorial CTDR
Site: http://www.ctdr.ufpb.br/bsctdr
Horário: Segunda-feira a sexta-feira: 7h às 19h
Contatos: Telefone: (83) 3216-7053
E-mail: biblioteca@ctdr.ufpb.br
   coord.biblioteca@ctdr.ufpb.br
   vicecoord.biblioteca@ctdr.ufpb.br

Biblioteca Setorial do CCS
Site: http://www.ccs.ufpb.br/biblioteca
Horário: Segunda-feira a sexta-feira: 7h às 19h
Contatos: Telefone:  (083) 3216-7278 
E-mail: biblioteca@ccs.ufpb.br

Biblioteca Setorial da Escola Técnica de Saúde da UFPB (ETS)
Site: https://www.ets.ufpb.br/index.php/biblioteca
Horário: Segunda-feira a sexta-feira: 7h às 17h
Contatos: Telefone:  (083) 3216-7400
E-mail: bibliotecaets@ccs.ufpb.br

Biblioteca Setorial CCEN
Site: http://www.ccen.ufpb.br/bsccen
Horário: Segunda-feira a sexta-feira: 7h às 19h
Contatos: Telefone: (083) 3216-7941 e (083) 3216-7940
E-mail: biblioteca@ccen.ufpb.br

Biblioteca Setorial CCTA 
Site: http://www.ccta.ufpb.br/bsccta
Horário de Funcionamento: Segunda-feira a sexta-feira: 7h às 19h
Contatos: Telefone: (083) 3216-7052
E-mails: biblioteca@ccta.ufpb.br 

Biblioteca Setorial CCHLA 
Site: http://www.cchla.ufpb.br/cchla/contents/menu/institucional/biblioteca-setorial
Horário: Segunda-feira a sexta-feira: 8h às 21h
Contatos: Telefone: (083) 3216-7343
E-mail: biblioteca@cchla.ufpb.br

https://biblioteca.ufpb.br/
tel://(083) 3216-7172
tel://(083) 3216-7105
mailto:circulacao@biblioteca.ufpb.br
mailto:secretaria@biblioteca.ufpb.br
http://www.ccsa.ufpb.br/bsccsa
tel://(083) 3216-7494
mailto:biblioteca@ccsa.ufpb.br
http://www.ctdr.ufpb.br/bsctdr
tel://(83) 3216-7053
mailto:biblioteca@ctdr.ufpb.br
mailto:coord.biblioteca@ctdr.ufpb.br
mailto:vicecoord.biblioteca@ctdr.ufpb.br
http://www.ccs.ufpb.br/biblioteca
tel://(083) 3216-7278 
mailto:biblioteca@ccs.ufpb.br
https://www.ets.ufpb.br/index.php/biblioteca
tel://(083) 3216-7400
mailto:bibliotecaets@ccs.ufpb.br
http://www.ccen.ufpb.br/bsccen
tel://(083) 3216-7941
tel://(083) 3216-7940
mailto:biblioteca@ccen.ufpb.br
http://www.ccta.ufpb.br/bsccta
tel://(083) 3216-7052
http://www.cchla.ufpb.br/cchla/contents/menu/institucional/biblioteca-setorial
http://tel// (083) 3216-7343
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Biblioteca Setorial CCM
Site: http://www.ccm.ufpb.br/bsccm
Horário: Segunda-feira a sexta-feira: 8h às 21hs
Contatos: Telefone: (083) 3216-7621 
E-mail:   biblioteca@ccm.ufpb.br

Biblioteca Setorial CE
Site: https://ufpb.br/bsce
Horário: Segunda-feira a sexta-feira: 7h às 21h 
Contatos: Telefone:  (083) 3216-7687

Biblioteca Setorial CT
Site: http://www.ccta.ufpb.br/ct/contents/paginas/estrutura-ct/outros-setores/biblioteca-setorial
Horário: Segunda-feira a sexta-feira: 7h30 às 21h30
Contatos: Telefone: (083) 3216-7914
E-mail: biblioteca@ct.ufpb.br

Biblioteca Setorial CCJ - João Pessoa
Site:  http://www.ccj.ufpb.br/ccj/contents/menu/inicio/biblioteca-setorial/biblioteca-setorial-campus-i 
Horário: Segunda-feira a sexta-feira: 07h às 21h30
Contatos: Telefone: (083) 3216-7625
E-mail:  biblioteca@ccj.ufpb.br

Biblioteca Setorial CCJ- Santa Rita
Site:
http://www.ccj.ufpb.br/ccj/contents/menu/inicio/biblioteca-setorial/biblioteca-setorial-dcj-santa-rita
Horário: Segunda-feira a sexta-feira:  7h30 às 21h30
Contatos: Telefone: (083) 3216-7879
E-mail: bibliotecadcj@gmail.com

Biblioteca Setorial CI
Site: http://www.ci.ufpb.br/ci/institucional/biblioteca-setorial
Contatos: Telefone: (083) 3048-8305
E-mail: bibliotecasetorial@ci.ufpb.br

Biblioteca Setorial CEAR  
Localizada na Biblioteca Central 

 Campus II:

Biblioteca Setorial CCA
Site: http://www.cca.ufpb.br/bscca
Horário: Segunda-feira a sexta-feira:7h às 22h 
Tel.: (083) 3049-4571 ou  (083) 3049-4569 
E-mail: biblioteca@cca.ufpb.br 

 Campus III:

Biblioteca Setorial CCHSA Professor José Augusto Trindade 
Site:  http://www.cchsa.ufpb.br/cchsa/contents/menu/biblioteca-cchsa/apresentacao
Horário: Segunda-feira a sexta-feira: 7h15 às 21h30
Contatos: Telefone:  (083) 3533-5859 ou (083) 3533-5860
E-mail: biblioteca1@cchsa.ufpb.br

http://www.ccm.ufpb.br/bsccm
tel://(083) 3216-7621
mailto: biblioteca@ccm.ufpb.br 
https://ufpb.br/bsce
tel://(083) 3216-7687
http://www.ccta.ufpb.br/ct/contents/paginas/estrutura-ct/outros-setores/biblioteca-setorial 
tel://(083) 3216-7914
mailto:biblioteca@ct.ufpb.br 
http://www.ccj.ufpb.br/ccj/contents/menu/inicio/biblioteca-setorial/biblioteca-setorial-campus-i
tel://(083) 3216-7625
mailto:biblioteca@ccj.ufpb.br
http://www.ccj.ufpb.br/ccj/contents/menu/inicio/biblioteca-setorial/biblioteca-setorial-dcj-santa-rita 
tel://(083) 3216-7879 
mailto:bibliotecadcj@gmail.com
http://www.ci.ufpb.br/ci/institucional/biblioteca-setorial
tel://(083) 3048-8305
mailto: bibliotecasetorial@ci.ufpb.br
http://www.cca.ufpb.br/bscca
tel://(083) 3049-4571
tel://(083) 3049-4569
mailto:biblioteca@cca.ufpb.br 
http://www.cchsa.ufpb.br/cchsa/contents/menu/biblioteca-cchsa/apresentacao
tel://(083) 3533-5859 
tel://(083) 3533-5860
mailto:biblioteca1@cchsa.ufpb.br


30 Biblioteca Setorial CCHSA Bibliotecária Maria do Socorro Vásquez (Biblioteca Chã)
Horário: Segunda-feira a sexta-feira: 7h15 às 21h30
Contatos: Telefone: (083) 3533-5858
E-mail:  biblioteca2@cchsa.ufpb.br

 Campus IV:

Biblioteca Setorial CCAE Rio Tinto 
Site: http://www.ccae.ufpb.br/bsriotinto
Horário: Segunda-feira a sexta-feira: 08 às 12h / 13h às 17h / 19h30 às 21h45
Contatos: Telefone: (083) 3049-4305 
E-mail: bibliotecart@ccae.ufpb.br

Biblioteca Setorial CCAE Mamanguape  
Site: http://www.ccae.ufpb.br/bsmamanguape
Horário: 08h às 17 h
Contatos: Telefone:  (83) 3049-4701
E-mail: bibliotecamm@ccae.ufpb.br

 Órgãos Suplementares à Reitoria 

 SUPERINTENDÊNCIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL/TV UFPB

 A televisão educativa da Universidade Federal da Paraíba - TV UFPB - é parte constituinte da Supe-
rintendência de Comunicação Social da UFPB, transmitindo em sinal aberto em parceria com a TV Brasil 
através do canal 43.1. Assim como a TV BRASIL, a TV UFPB pretende atender às aspirações da sociedade 
brasileira por uma televisão pública, independente e democrática, objetivando oferecer uma programa-
ção de natureza informativa, educativa, cultural, artística, científica e formadora da cidadania.

 Site: https://www.ufpb.br/tvufpb
 Telefone: (083) 3216-7720
 E-mail: scs.contato@tv.ufpb.br

 SUPERINTENDÊNCIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS (SOF)

 A Superintendência de Orçamento e Finanças – SOF atua como unidade gestora. Tem como missão 
dar suporte orçamentário e financeiro aos Órgãos Suplementares da Reitoria da UFPB. 

 Site: https://www.ufpb.br/sof
 Telefone: (83) 3216-7169
 E-mail: gabinete@sof.ufpb.br
 
 SUPERINTENDÊNCIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL (ASI)

 A SSI é uma unidade suplementar vinculada à Reitoria. É responsável pelo planejamento, execução 
e avaliação de projetos e atividades relacionadas à segurança institucional da UFPB. 

 Site: https://www.ufpb.br/ssi
 Telefone: (83) 3216-7120 
 E-mail: seguranca@ssi.ufpb.br  superintendencia@ssi.ufpb.br

tel://(083) 3533-5858
mailto:biblioteca2@cchsa.ufpb.br
http://www.ccae.ufpb.br/bsriotinto
tel://(083) 3049-4305 
mailto:bibliotecart@ccae.ufpb.br
http://www.ccae.ufpb.br/bsmamanguape
tel://(83) 3049-4701
mailto:bibliotecamm@ccae.ufpb.br
https://www.ufpb.br/tvufpb
tel://(083) 3216-7720
mailto:scs.contato@tv.ufpb.br
https://www.ufpb.br/sof
tel://(83) 3216-7169
mailto:gabinete@sof.ufpb.br
https://www.ufpb.br/ssi
tel://(83) 3216-7120
mailto:seguranca@ssi.ufpb.br
mailto:superintendencia@ssi.ufpb.br


31 SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA (SINFRA) 

 A Superintendência de Infraestrutura (SINFRA) é um órgão suplementar da Reitoria responsável 
pelo gerenciamento da execução das atividades de infraestrutura da Universidade Federal da Paraíba. 

 Site: https://www.ufpb.br/sinfra
 Telefone:  (83) 3216 7168
 E-mail: secretaria@sinfra.ufpb.br
 
 SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS GERAIS (SSG) 

 A Superintendência de Serviços Gerais – SSG é um órgão suplementar da Reitoria, responsável pelo 
gerenciamento das atividades de serviços gerais da UFPB, como serviços de limpeza e conservação das 
instalações, de carrego e descarrego, de poda e supressão de árvores, de roço e capinagem, bem como 
abastecimento das demais superintendências quanto aos materiais de limpeza. Também compete à SSG 
a gestão e a fiscalização dos contratos de limpeza e conservação e de apoio administrativo e operacional 
nos quatro campi da UFPB.

 Site: https://www.ufpb.br/ssg
 Telefone: (83) 3216-7256
 E-mail: ssg@ssg.ufpb.br

 SUPERINTENDÊNCIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES (SULT)

 A Superintendência de Logística de Transporte – SULT é um órgão suplementar da Reitoria respon-
sável pelo gerenciamento das atividades de logística de transporte e equipamentos da UFPB. 

 Site: https://www.ufpb.br/sult
 Telefone: (83) 3216-7258
 E-mail: secretaria@sult.ufpb.br

 SUPERINTENDÊNCIA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA (SEAD)

 Objetiva dar apoio pedagógico e tecnológico para ações voltadas à Educação a Distância (EAD) na 
UFPB, com vistas à eficiência, eficácia e efetividade das atividades institucionais.

 Site: http://www.sead.ufpb.br/
 Telefone: (83) 3216- 7257
 E-mail: secretaria@sead.ufpb.br

 SUPERINTENDÊNCIA DE ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO (SEBTT)

 A Superintendência do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (SEBTT), órgão auxiliar de direção su-
perior da Reitoria, tem como objetivo contribuir para o crescimento e fortalecimento do Ensino Básico, 
Técnico e Tecnológico no âmbito da UFPB.

 Site:  https://www.ufpb.br/sebtt
 Telefone: (83) 3216-7061 
 E-mail: sebtt@reitoria.ufpb.br

https://www.ufpb.br/ssg
tel://(83) 3216-7256
mailto:ssg@ssg.ufpb.br
https://www.ufpb.br/sult
tel://(83) 3216-7258 
mailto:secretaria@sult.ufpb.br 
http://www.sead.ufpb.br/
tel://(83) 3216- 7257
mailto:secretaria@sead.ufpb.br
https://www.ufpb.br/sebtt 
tel://(83) 3216-7061
mailto:sebtt@reitoria.ufpb.br


32  SUPERINTENDÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - STI

 A Superintendência de Tecnologia da Informação (STI) é um dos órgãos auxiliares de direção su-
perior da Reitoria e tem como objetivo prover serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) 
que apoiem a UFPB no desenvolvimento do ensino, pesquisa, extensão, gestão acadêmico-administrativa 
e serviços à comunidade, de acordo com as diretrizes estratégicas institucionais.

 Site: https://www.sti.ufpb.br/ 
 Telefone: (083) 3216-7336

 EDITORA UNIVERSITÁRIA

 A Editora UFPB, fundada em 1962, atua como órgão responsável pelo recebimento, editoração im-
pressa e/ou digital e disponibilização de livros acadêmicos da Universidade Federal da Paraíba. 
 Ela busca disseminar conhecimento e cultura, preservar a comunidade acadêmica, incentivar a 
pesquisa e tornar a memória da Universidade Federal da Paraíba mais evidente enquanto uma instituição 
promotora do saber científico.

 Site: http://www.editora.ufpb.br/sistema/press/
 Telefone: (083) 3216-7147
 E-mail: atendimento@editora.ufpb.br

 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY- HULW

 O Hospital Universitário Lauro Wanderley presta assistência integral, ética e humanizada à comuni-
dade, desenvolvendo atividades de ensino, pesquisa e extensão. O HULW é gerido pela Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares (EBSERH).

 Site: https://www.gov.br/ebserh/pt-br/hospitais-universitarios/regiao-nordeste/hulw-ufpb
 Telefone: (083) 3216-7051
 E-mail: ouvidoria.hulw@ebserh.gov.br

 INSTITUTO UFPB DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA - IDEP

 O Instituto UFPB de Desenvolvimento da Paraíba tem como missão produzir, disseminar e promo-
ver a aplicação de conhecimentos científicos-tecnológicos, artísticos e culturais integrados ao desenvolvi-
mento socioeconômico sustentável da Paraíba. 

 Site: www.ufpb.br/idep
 Telefone: (083) 3216-7130 
 E-mail: idep@idep.ufpb.br 

 INSTITUTO PARAIBANO DO ENVELHECIMENTO (IPE)

 O Instituto Paraibano de Envelhecimento da Universidade Federal da Paraíba (IPE/UFPB) é um ór-
gão suplementar vinculado à Reitoria, com caráter executivo, temático, consultivo, formador e de assesso-
ramento, com autonomia técnico-administrativa e científico-acadêmica.
 O IPE/UFPB visa formar e habilitar profissionais nas áreas de saúde e afins sobre Envelhecimento; 
produzir conhecimentos neste campo do saber e, ao mesmo tempo, contribuir para o desenvolvimento 
de estudos, pesquisas e atividades de extensão neste eixo temático, oferecendo qualificação em ensino de 
pós-graduação.

https://www.sti.ufpb.br/
tel://(083) 3216-7336
http://www.editora.ufpb.br/sistema/press/
tel://(083) 3216-7147
mailto:atendimento@editora.ufpb.br
https://www.gov.br/ebserh/pt-br/hospitais-universitarios/regiao-nordeste/hulw-ufpb
tel://(083) 3216-7051
mailto:ouvidoria.hulw@ebserh.gov.br
http://www.ufpb.br/idep
tel://(083) 3216-7130
mailto:idep@idep.ufpb.br 


33 Contato
 Site: http://plone.ufpb.br/ipe
 Telefone: (083) 98876-1099
 E-mail: diretoriaadm.ipe.ufpb@gmail.com
 
 INSTITUTO DE PESQUISA EM FÁRMACOS E MEDICAMENTOS (IPEFARM)

 O Instituto de Pesquisa em Fármacos e Medicamentos (IPeFarM) é órgão suplementar da UFPB 
criado pela Resolução 15/2014, do Conselho Universitário (CONSUNI-UFPB) e tem sede e foro na cidade de 
João Pessoa - PB. 
 
 Contato
 Site: https://www.ufpb.br/ipefarm
 Telefone: (083) 3216-7380
 E-mail: administracao@ipefarm.ufpb.br
 
 AGÊNCIA UFPB DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - INOVA

 A Agência UFPB de Inovação Tecnológica (INOVA-UFPB) é um órgão suplementar da UFPB que tem 
como missão planejar, coordenar e controlar todas as atividades de inovação tecnológica da UFPB.

 Site: https://www.ufpb.br/inova
 Telefone: (083) 3216-7558
 E-mail:  inova@reitoria.ufpb.br

 AGÊNCIA DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL - ACI

 Visa estimular e disseminar o conhecimento acadêmico e científico para diferentes atores e luga-
res, incentivando a promoção de valores que permitam a consolidação de uma cultura de paz.

 Site: https://www.ufpb.br/aci
 Telefone: (083) 3216-7156
 E-mail: secretaria@aci.ufpb.br

 CENTRO DE REFERÊNCIA EM ATENÇÃO À SAÚDE – CRAS

 Centro responsável por prestar assistência à saúde dos discentes, contribuindo também para a 
pesquisa, extensão e a formação de profissionais que atuarão no atendimento da rede SUS.

 Serviços oferecidos: 

• Consultas Médicas - (inclusive Nutrição e Psiquiatria)
• Consulta Odontologia Clínica
• Consulta Cirurgia Bucomaxilofacial
• Consulta Oftalmologia

 Site: https://www.ufpb.br/cras
 

http://plone.ufpb.br/ipe
tel://(083) 98876-1099
mailto:diretoriaadm.ipe.ufpb@gmail.com
https://www.ufpb.br/ipefarm
tel://(083) 3216-7380
mailto:administracao@ipefarm.ufpb.br
https://www.ufpb.br/inova
tel://(083) 3216-7558
mailto:inova@reitoria.ufpb.br
https://www.ufpb.br/aci
tel://(083) 3216-7156
mailto:secretaria@aci.ufpb.br
https://www.ufpb.br/cras
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 Ouvidoria

 A Ouvidoria Geral da UFPB tem como finalidade promover a defesa dos direitos de servidores do-
centes e técnico-administrativos, estudantes e a comunidade em geral nas relações com a UFPB, em suas 
diversas instâncias administrativas e acadêmicas, visando a melhoria de processos, produtos e serviços e a 
prevenção e correção de erros, omissões, desvios ou abusos.

 Site: www.ufpb.br/ouvidoria
 Telefone: (083) 3216-7998
 E-mail : ouvidoria@reitoria.ufpb.br

 Corregedoria Geral/CPPRADR

 A Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar (CPPRADR), órgão auxiliar do Ga-
binete da Reitoria, tem como missão apurar as denúncias sobre irregularidades e faltas praticadas por 
servidores vinculados à instituição, bem como o acompanhamento das Sindicâncias e Processos Adminis-
trativos Disciplinares em tramitação no âmbito da UFPB, valendo-se dos instrumentos correicionais para 
dar efetivo cumprimento às suas funções.

 Site: www.ufpb.br/corregedoriageral
 Telefone: (83) 3216-7161
 Email: corregedoria.geral@reitoria.ufpb.br

 Comitê de Inclusão e Acessibilidade

 O Comitê de Inclusão e Acessibilidade (CIA) da Universidade Federal da Paraíba é uma assessoria 
especial vinculada diretamente ao Gabinete da Reitoria. Foi criado oficialmente no dia 26 de novembro 
de 2013 através da Resolução nº 34/2013 do Conselho Universitário (CONSUNI). Tem o intuito de instituir a 
Política de Inclusão e Acessibilidade da UFPB, que tem como princípios e valores:  
•  A inclusão vista como um processo de atender e de dar resposta à diversidade de necessidades de toda a comunidade 

universitária, através de uma participação cada vez maior na aprendizagem, nas relações interpessoais, nas decisões para a 
construção de uma cultura inclusiva;

•  A acessibilidade entendida como “condição para utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, dos espa-
ços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios 
de comunicação e informação”, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida; 

•  A integração dos setores da UFPB que tratam da Educação Especial, nas suas diferentes especificidades;
•  Os direitos humanos e a igualdade de direitos de todos;  o combate a todas as formas de discriminação baseada nas 

diferenças humanas; 
•  A criação de oportunidades igualitárias de participação. 
 
 Programa de Apoio ao Estudante com Deficiência  (PAED)

 A Pró-Reitoria de Assistência e Promoção ao Estudante (Prape) assiste o estudante com deficiência 
através de ações próprias e em coordenação com outros setores da UFPB, sobretudo com o Comitê de 
Inclusão e Acessibilidade – CIA da UFPB, quer seja com o aporte financeiro de recursos, quer seja com in-
termediação e intervenção como órgão superior da Reitoria. Junto ao CIA, esse apoio se dá pelo Programa 
de Apoio ao Estudante com Deficiência – PAED, que busca dar apoio pedagógico aos estudantes com de-
ficiência mediante acompanhamento por um estudante bolsista (aluno apoiador). O apoiador dá suporte 
às atividades em sala e ajuda na mobilidade do estudante com deficiência pelo campus.

 Site do CIA: http://www.ufpb.br/cia/ 
 Telefone (083) 3216-7973 
 Instagram: @ciaufpb

http://www.ufpb.br/ouvidoria
tel://(083) 3216-7998
mailto:ouvidoria@reitoria.ufpb.br
http://www.ufpb.br/corregedoriageral
tel://(83) 3216-7161
mailto:corregedoria.geral@reitoria.ufpb.br
http://www.ufpb.br/cia/
tel://(083) 3216-7973.
https://www.instagram.com/ciaufpb/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D
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 Outros Serviços

 Clínicas-Escolas da UFPB 

 Clínica-Escola de Fisioterapia (CEFisio)

 Clínica vinculada ao Centro de Ciências da Saúde (CCS). Os atendimentos fisioterapêuticos ocorrem 
de acordo com o calendário acadêmico da UFPB. Os inscritos são inseridos em uma lista de espera e são 
chamados progressivamente, seguindo os critérios de ordem de inscrição, patologia, idade, histórico re-
cente de cirurgia e outros determinados pelo docente responsável pela disciplina.

 Site: http://www.ccs.ufpb.br/cefisio/contents/menu/agendamentos
 Telefone: (083) 3216-7497.
 
 Clínica-Escola de Psicologia

 A clínica de Psicologia da UFPB foi inaugurada em 5 de maio de 1979 e é uma referência na arti-
culação dos três pilares da atividade acadêmica (Ensino, Pesquisa e Extensão). A clínica atende a crianças, 
adolescentes e adultos, desenvolvendo diversos projetos e oferecendo atendimentos em diferentes abor-
dagens (Psicanálise, ACP, TCC, Psicologia Sócio - Histórica e Gestalt).

 Site: http://www.cchla.ufpb.br/cchla/contents/menu/institucional/clinica-de-psicologia-1
 Telefone: (083) 3216–7338
 E-mail: clinicaescolapsicologia@cchla.ufpb.br

 Clínica-Escola de Fonoaudiologia

 A Clínica-Escola de Fonoaudiologia da UFPB realiza atendimentos fonoaudiológicos nas áreas da 
linguagem, motricidade oral, voz e audição. 

  Telefone: (083) 3216-7926 

 Clínica-Escola de Terapia Ocupacional

 A Clínica Escola de Terapia Ocupacional / Espaço de Desenvolvimento Humano, Ocupação e Saúde 
da Universidade Federal da Paraíba, vinculada ao Departamento de Terapia Ocupacional, configura um 
espaço para a vivência de atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão. Em suas dependências, acontecem 
Cenários de Aulas Práticas, Estágios Curriculares, Residência Integrada Multiprofissional em Saúde Hospi-
talar (Ênfase em Saúde da Criança e Adolescente, Ênfase em Saúde do Idoso), Residência Multiprofissional 
em Saúde Mental e Projetos de Extensão. 

 E-mail: clinicaescolatoufpb@gmail.com

 Clínica-Escola de Odontologia

 Nas Clínicas-Escolas de Odontologia, a UFPB oferece tratamentos de gengiva, de lesões de boca, 
extrações, restaurações, canais, coroas e próteses. Os tratamentos são oferecidos sem custo para o pacien-
te, mas alguns envolvem pagamento dos custos, caso seja necessária a confecção externa de algum item, 
por exemplo, prótese, ponte etc.

 App: https://dreamy-mailbox-6710.glideapp.io/
 WhatsApp: (83) 99337-1907
 Telefone: (83) 3216-7251

http://www.ccs.ufpb.br/cefisio/contents/menu/agendamentos
tel://(083) 3216-7497
http://www.cchla.ufpb.br/cchla/contents/menu/institucional/clinica-de-psicologia-1
tel://(083) 3216-7338
mailto:clinicaescolapsicologia@cchla.ufpb.br 
tel://(083) 3216-7926
mailto:clinicaescolatoufpb@gmail.com
https://dreamy-mailbox-6710.glideapp.io/
https://wa.me/5583993371907
tel://(83) 3216-7251


36  Programas de Mobilidade 

 Site: https://www.ufpb.br/aci
 Telefone: (083) 3216-7156
 E-mail: secretaria@aci.ufpb.br

 Mobilidade Internacional Virtual: 

 A Mobilidade Acadêmica Internacional Virtual não substitui a Mobilidade Acadêmica Internacional 
Presencial, mas surge como uma alternativa para muitos estudantes desejosos de realizar sua experiência 
internacional sem se deslocar para a instituição e país escolhido. A Mobilidade Acadêmica Internacional 
Virtual está prevista do Regimento Geral da Graduação da UFPB e visa integrar a UFPB a instituições de 
educação superior estabelecidas em outro país, dando aos discentes a oportunidade de cursar compo-
nentes curriculares de modo virtual.

 PROMOBI: 

 Destina-se aos alunos de graduação da UFPB interessados em cursar um ou dois semestres de mo-
bilidade acadêmica internacional em uma das universidades com as quais a UFPB possui convênio ativo, 
sendo possível o reconhecimento dos componentes curriculares cursados nas instituições anfitriãs estran-
geiras, após análise e aprovação das coordenações dos cursos de graduação da UFPB. 
 O PROMOBI não disponibiliza bolsa ou ajuda de custo aos estudantes, porém, normalmente, estu-
dantes da UFPB são beneficiados com isenção de taxas acadêmicas (semestralidade/anuidade) na univer-
sidade parceira. As datas exatas dos semestres podem variar dependendo da universidade de destino. A 
lista de universidades parceiras é constantemente atualizada, sempre que novos acordos de cooperação 
são firmados. O mapa de cooperação internacional com a lista de universidades parceiras da UFPB está 
disponível no site da ACI.

 Programa Linnaeus-Palme (Örebro Universitet - Suécia): 

 O programa é uma parceria entre o Departamento de Música da UFPB e a Escola de Música da Öre-
bro Universitet, da Suécia. Ele prevê intercâmbio de dois professores de cada instituição por ano, por um 
período de três a dez semanas.

 Universität Vechta - Alemanha: 

 O programa especial com a Universität Vechta possibilita que estudantes da UFPB realizem um ou 
dois semestres de intercâmbio acadêmico na instituição alemã. 

 Università Degli Studi Di Torino - Itália: 

 O programa especial com a Università Degli Studi Di Torino possibilita que estudantes de gradua-
ção do curso de Direito da UFPB realizem um ou dois semestres de intercâmbio acadêmico na instituição 
italiana.
 
 Programa com o Instituto Politécnico de Bragança: 

 O programa especial com o Instituto Politécnico de Bragança possibilita que estudantes de gradua-
ção da UFPB de cursos que existam também no IPB realizem  intercâmbio acadêmico na instituição portu-
guesa, observado o disposto no Acordo de Cooperação Acadêmica celebrado entre as duas universidades.

https://www.ufpb.br/aci
tel://(083) 3216-7156
mailto:secretaria@aci.ufpb.br
https://www.ufpb.br/aci
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 LINHAS DE ÔNIBUS

Ônibus urbanos

Campus I (Sede)

Rota Linhas

INTEGRAÇÃO - PEDRO II

0301 - MANGABEIRA PEDRO II - DIRETO
0302 - CIDADE VERDE
0303 - CIDADE VERDE - PEDRO II
0304 - BANCÁRIOS/CASTELO BRANCO - PEDRO II

INTEGRAÇÃO - EPITÁCIO PESSOA 0518 - BANCÁRIOS - EPITÁCIO

GEISEL - EPITÁCIO PESSOA - LAGOA

1519 - VALENTINA/CRUZ DAS ARMAS
0502 - GEISEL/EPITÁCIO
1510 - CIRCULAR 1510
0530 - CIDADE VERDE EPITÁCIO

SHOPPING MANAÍRA - HULW 1500 - CIRCULAR 1500
MANGABEIRA - SHOPPING 

MANAÍRA - EPITÁCIO PESSOA - 
CASTELO BRANCO - CCHLA

5600 - MANGABEIRA - SHOPPING
5603 - MANGABEIRA VII
5605 - MANGABEIRA SHOPPING

VALENTINA - MANGABEIRA - 
PEDRO II - CRISTO 3200 - CIRCULAR 3200

CRISTO - INTEGRAÇÃO - PEDRO II 2300 - CIRCULAR 2300
MANGABEIRA - CRISTO - CENTRO 

(LAGOA) - EPITÁCIO PESSOA - HULW 2515 - MANGABEIRA/CRISTO/EPITÁCIO

EPITÁCIO PESSOA - HULW - 
MANGABEIRA - CRISTO 5210 - MANGABEIRA/EPITÁCIO/CRISTO

EPITÁCIO PESSOA - LAGOA - 
MANGABEIRA - CCHLA 0517 - MANGABEIRA CIDADE VERDE EPITÁCIO

EPITÁCIO - LAGOA - MANGABEIRA

0527 - CASTELO BRANCO EPITÁCIO
0523 - COLINAS DO SUL/ EPITÁCIO
1519 - VALENTINA/CRUZ DAS ARMAS
5120 - VALENTINA/EPITÁCIO

Campus I (Unidade Mangabeira)

ROTA LINHA

INTEGRAÇÃO - PEDRO II - MANGABEIRA 0302 - CIDADE VERDE
MANGABEIRA - RANGEL 0203 - MANGABEIRA / RANGEL

PENHA 0207 - PENHA

 LINK:

 https://servicos.semobjp.pb.gov.br/linhas-de-onibus/?page=1&

https://servicos.semobjp.pb.gov.br/linhas-de-onibus/?page=1&
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 Ônibus Circular da UFPB

 O micro-ônibus realiza um percurso interno na UFPB, atendendo à comunidade acadêmica – alu-
nos, professores, técnicos administrativos e terceirizados que trabalham na Instituição. 

 Confira abaixo as rotas e os horários do itinerário:

PARADA CCHLA RUMO AO CI/CTDR
 7h20

PARADA CI/CTDR RUMO AO CCHLA 
8h00

PARADA CCHLA RUMO AO CI/CTDR
12h20

PARADA CI/CTDR RUMO AO CCHLA
13h00

PARADA CCHLA RUMO AO CI/CTDR
18h20

PARADA CI/CTDR RUMO AO CCHLA
19H00

PARADA CCHLA RUMO AO CI/CTDR 
22h00

PARADA CI/CTDR RUMO AO CCHLA
22h30

 

Ou acesse este 
LINK.

Para mais informações
escaneie o QR-Code:

Pontos de Paradas

Rota do Ônibus

https://web-sig-e-acesso-livre-aos-ambientes-da-ufpb-ufpb-lcg.hub.arcgis.com/apps/862d7eeca0834f4fa0a4812741396635/explore
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 Ônibus do CCA

 No Campus II, na cidade de Areia, há a circulação de um ônibus para alunos.

Horário de saída do CCA:
06:30 - 12:30 - 17:30 - 22:30

Horário de retorno ao CCA:
06:45 - 12:45 - 17:45

PARADAS DO CCA AO CENTRO DA CIDADE
Fitotecnia - Bovinocultura - Aviário - Departamento de Química e Física

Entrada da Favela - Guarita Principal - Condomínio Céu
Castelo - Posto da Santa - Delegacia - Igreja Matriz

PARADAS DO CENTRO DA CENTRO DA CIDADE AO CCA
Igreja Matriz - Delegacia - Posto da Santa - Castelo

Condomínio Céu - Prédio da Mata - Guarita Principal
Entrada da Favela - Prédio Central - Bovinocultura

Aviário - Fitotecnia

 Ônibus Escolar CAVN/CCHSA
 

HORÁRIO LOCAL DE SAÍDA - PERCURSO - LOCAL DE CHEGADA
06:30H SOLÂNEA – BANANEIRAS - CAVN/CCHSA
07:00H CAVN/CCHSA – 1ª CHÃ
08:50H CAVN/CCHSA – 1ª CHÃ
11:20H CAVN/CCHSA – BANANEIRAS VIA 1ª CHÃ – SOLÂNEA - CAVN/CCHSA
12:10H CAVN – BNANEIRAS VIA 1ªA CHÃ – SOLÂNEA - CAVN/CCHSA
12:35H SOLÂNEA – BANANEIRAS - CAVN/CCHSA
13:00H CAVN/CCHSA - 1ª CHÃ
15:40H CAVN/CCHSA - 1ª CHÃ
17:25H CAVN/CCHSA – BANANEIRAS VIA 1ªA CHÃ – SOLÂNEA - CAVN/CCHSA
18:10H CAVN/CCHSA – BANANEIRAS – CAVN/CCHSA
18:40H SOLÂNEA – BANANEIRAS – CAVN/CCHSA
19:00H CAVN/CCHSA – 1ª CHÃ
22:30H CAVN – BANANEIRAS - SOLÂNEA
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 Linha de Transporte Público Para o CCAE – LITORAL NORTE 

JOÃO PESSOA / RIO TINTO (HORÁRIO DE SAÍDA) RIO TINTO / JOÃO PESSOA (HORÁRIO DE SAÍDA)
06:00 05:30
07:00 06:10
08:00 07:00
10:00 08:15
11:00 09:00
12:30 11:00
14:00 12:15
15:30 14:00
17:00 15:00
18:00 16:30
19:00 17:10

HORÁRIOS DE JOÃO PESSOA PARA BAÍA DA TRAIÇÃO
06:00
08:00
11:00
14:00
17:00

HORÁRIO EXCLUSIVO DE JOÃO PESSOA / MAMANGUAPE
09:00
15:00
16:00
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 Fotos
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