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1.

Considerações Iniciais
Instituída pelo Decreto nº 9.094, de 17 de julho de 2017, que revogou o Decreto nº 6.932, de

11 de agosto de 2009; e a Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, a Carta de Serviços ao Usuário 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 ao Usuário é um documento elaborado pela Universidade Federal do Pará,
uma organização pública, que visa informar aos usuários 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 Usuário, 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
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 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:
O Estatuto da UFPA, publicado no Diário Oficial da União de 12/07/2006 e o Regimento Geral da
UFPA publicado no Diário Oficial do Estado do Pará de 29/12/2006.
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 inclusiva e sustentável.

2.3

Visão da UFPA
Ser reconhecida nacionalmente e internacionalmente pela qualidade no ensino, na produção de

conhecimento e em práticas sustentáveis, criativas e inovadoras integradas à sociedade.

2.4

Princípios da UFPA

- A universalização do conhecimento;
- O respeito à ética e à diversidade étnica, cultural, biológica, de gênero e de orientação sexual;
- O pluralismo de ideias e de pensamento;
- O ensino público e gratuito;
- A indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão;
- A flexibilidade de métodos, critérios e procedimentos acadêmicos;
- A excelência acadêmica;
- A defesa dos direitos humanos e a preservação do meio ambiente.
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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.
Decorridos mais de 18 meses de sua criação, a Universidade Federal 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, por meio da Portaria nº 1.307/70. Uma revisão regimental foi
procedida em 1976/1977, visando atender disposições legais supervenientes, o que gerou um novo
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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), por meio 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. Emmanuel Zagury Tourinho, eleito para o quadriênio 2016-2020.
A Universidade hoje
A Universidade Federal do Pará é uma das maiores e mais importantes instituições da
Amazônia. Conforme o Anuário Estatístico 2020, ano base 2019, é composta por mais de 60 mil
pessoas, sendo 2.999 professores, incluindo efetivos do ensino superior, efetivos do ensino básico,
substitutos e visitantes; 2.539 servidores técnico-administrativos; 10.024 alunos de cursos de pósgraduação, sendo 6.674 estudantes de cursos de pós-graduação stricto sensu; 38.786 alunos
matriculados nos cursos de graduação, 24.712, na capital, e 14.074, distribuídos pelo interior do
Estado; 1.347 alunos da educação infantil, do ensino fundamental e médio da Escola de Aplicação;
4.734 alunos dos Cursos Livres oferecidos pelo Instituto de Letras e Comunicação Social (ILC),
pelo Instituto de Ciência da Arte (ICA), e pela Escola de Música, além de 939 alunos dos cursos
técnicos, profissionalizantes, vinculados ao Instituto de Ciências da Arte. Dentro deste universo, a
UFPA oferece 579 cursos de graduação e 98 programas de pós-graduação, sendo 92 cursos de
mestrado e 47 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 universitária, incluindo docentes, técnicoadministrativos e alunos(as) da UFPA maiores de 16 (dezesseis) anos de idade, desde que
regularmente matriculados(as).
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4

Estrutura Gerencial
Conselho Universitário – CONSUN
Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE
Conselho Superior de Administração – CONSAD
Reitoria
Pró-reitorias
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
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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

Redes Sociais
A UFPA possui perfis @UFPA_oficial no Facebook, no Twitter e no Instagram. A presença da

UFPA nas redes sociais está consolidada como canais de comunicação oficiais, haja vista o grande
número de seguidores que conquista ano a ano.
5.3

Jornal Beira do Rio
Na internet, o Jornal Beira do Rio apresenta-se em dois formatos: edição eletrônica e Beira do

Rio on-line. O Beira do Rio on-line conta com espaço específico no Portal da UFPA, no qual duas
reportagens ficam em destaque e são modificadas a cada 10 dias, ao longo do tempo em que a edição
permanece no ar.
5.4

Ouvidoria
A Ouvidoria é responsável por ouvir, registrar e encaminhar manifestações com a finalidade de

apurar denúncias, reclamações, críticas e sugestões, assim como receber elogios, seja do público
universitário ou cidadãos usuários dos serviços oferecidos à comunidade externa, e outras
instituições, entidades e agentes públicos, quanto aos serviços e atendimentos prestados pela
Instituição. Por meio de sua participação e do conhecimento de seus problemas, a Universidade
poderá aprimorar o padrão de seus serviços no atendimento à comunidade universitária e à sociedade
em geral.
A Ouvidoria disponibiliza atendimento presencial e por telefone, (91) 3201-7579, de segunda
a sexta-feira, das 8 às 17 horas e no formato eletrônico, mediante acesso à janela específica
existente no portal da UFPA (www.portal.ufpa.br), por e-mail (ouvidoria@ufpa.br e sic@ufpa.br)
ou por página própria na internet (https://falabr.cgu.gov.br). Esta página permite acessar o
formulário de cadastro, envio e consulta das manifestações e pedidos de informação por parte dos
usuários; o sistema de análise e processamento das manifestações pela equipe da Ouvidoria e o
acesso dos dirigentes para recebimento das manifestações e envio das respostas é feito pela
Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação-Fala.BR. Somente a tramitação dos
pedidos de acesso à informação são realizados por sistema interno próprio da UFPA.
Na Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação - Fala.BR, o usuário momento
do envio da manifestação, o sistema fornece ao manifestante um código numérico para que ele
possa consultar, a qualquer hora, se ela já foi respondida. E, caso tenha fornecido um endereço de email válido, receberá por este a resposta final.
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5.4.1 Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)
O Serviço de Informações ao Cidadão (SIC) foi instituído pela Lei nº 12.527, de 18 de
novembro de 2011, e regulado pelo Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012; e a partir do dia 24 de
junho de 2019, o SIC passou a integrar a Ouvidoria da UFPA.
O Serviço possibilita a solicitação de acesso à informação existente nos órgãos públicos, salvo
as que forem consideradas sigilosas, o que pode ocorrer em casos que sua divulgação ponha em
risco a segurança do Estado ou em casos de informações que sejam de caráter pessoal.
Os dados e informações sobre a UFPA, que são de interesse da comunidade acadêmica e da
sociedade em geral estão disponíveis em link específico no Portal da UFPA e tem como objetivo
principal facilitar o acesso à informação pública.
O Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC) é um sistema informatizado
que centraliza as entradas e saídas de todos os pedidos de acesso dirigidos ao Poder Executivo
Federal, permitindo assim que qualquer pessoa – física ou jurídica – encaminhe esses pedidos de
acesso a informação.O e-SIC pode ser acessado em: https://esic.cgu.gov.br/sistema/site/index.aspx
O objetivo do Sistema e-SIC é organizar e facilitar os procedimentos por meio dos canais de
acesso às informações, tanto para os cidadãos quanto para a Administração Pública, e por meio deste
sistema é possível registrar seu pedido, consultar as respostas recebidas, interpor recursos, apresentar
reclamações, acompanhar o histórico dos pedidos, receber avisos por e-mail, entre outras ações.
O prazo para atendimento de uma solicitação de acesso à informação é de 20 dias corridos,
prorrogáveis por mais 10 dias, quando justificável.
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6

Cursos Oferecidos
A UFPA oferece cursos de graduação, especialização, mestrado, doutorado, além de cursos de
extensão e cursos tecnológicos.
6.1

O Processo Seletivo
Atualmente, a UFPA disponibiliza em média 7.000 vagas por ano nos cursos de graduação,

todos avaliados e reconhecidos pelo MEC, sendo alguns cursos com aulas no período diurno ou
noturno. Clique aqui para conhecer os cursos ofertados.
O período para inscrição e demais informações sobre o Processo Seletivo da UFPA são
atualizados periodicamente no site http://www.ceps.ufpa.br.
Conforme determina a Resolução N. 5.333, de 22 de dezembro de 2020, a seleção de candidatos
para ingresso nos Cursos de Graduação da Universidade Federal do Pará no ano de 2021, far-se-á por
meio de Processo Seletivo (PS UFPA 2021), em conformidade com a legislação vigente e os Editais
próprios. A UFPA manterá o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) como única fase de seu
Processo Seletivo para ingresso nos Cursos de Graduação, observados os critérios e os requisitos
próprios do Exame. A UFPA define, 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.

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 de Graduação e Pós-Graduação estão divididos pelos seguintes Institutos,
Campi e Núcleos:
Instituto de Ciências da Arte – ICA www.ica.ufpa.br
Instituto de Ciências Biológicas – ICB www.ufpa.br/icb
Instituto de Ciências da Educação – ICED www.iced.ufpa.br
Instituto de Ciências Exatas e naturais – ICEN www.icen.ufpa.br
Instituto de Ciências Jurídicas – ICJ www.icj.ufpa.br
Instituto de Ciências da Saúde – ICS www.ufpa.br/ics
Instituto de Ciências Sociais Aplicadas – ICSA www.icsa.ufpa.br
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas – IFCH www.ifch.ufpa.br
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Instituto de Geociências – IG www.ig.ufpa.br/site
Instituto de Letras e Comunicação – ILC www.ilc.ufpa.br
Instituto de Tecnologia – ITEC www.itec.ufpa.br
Instituto de Educação Matemática e Científica – IEMCI www.iemci.ufpa.br
Instituto de Estudos Costeiros – IECOS www.ufpa.br/iecos
Instituto de Medicina Veterinária – IMV www.campuscastanhal.ufpa.br
Instituto Amazônico de Agriculturas Familiares – INEAF www.ncadr.ufpa.br
Campus Abaetetuba www.ufpa.br/cubt/
Campus Altamira www.altamira.ufpa.br/
Campus Ananindeua www.campusananindeua.ufpa.br
Campus Belém www.portal.ufpa.br
Campus Bragança www.campusbraganca.ufpa.br
Campus Breves www.campusbreves.ufpa.br
Campus Cametá www.campuscameta.ufpa.br
Campus Capanema https://campuscapanema.ufpa.br/
Campus Castanhal www.campuscastanhal.ufpa.br
Campus Salinópolis http://www.campussalinas.ufpa.br
Campus Soure www.ufpa.br/soure
Campus Tucuruí http://www.camtuc.ufpa.br/
Núcleo de Altos Estudos Amazônicos – NAEA www.naea.ufpa.br/naea/novosite/
Núcleo de Medicina Tropical www.nmt.ufpa.br
Núcleo de Teoria e Pesquisa do Comportamento www.ntpc.ufpa.br
Núcleo de Meio Ambiente www.numa.ufpa.br
Núcleo de Pesquisas em Oncologia - NPO
Núcleo de Inovação e Tecnologias Aplicadas a Ensino e Extensão - NITAE²
https://www.aedi.ufpa.br/
Núcleo de Desenvolvimento Amazônico em Engenharia – NDAE https://ndae.ufpa.br/
Núcleo de Estudos Transdisciplinares em Educação Básica – NEB https://neb.ufpa.br/
Núcleo de Ecologia Aquática e Pesca da Amazônia – NEAP https://neap.ufpa.br
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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.
Os cursos de graduação oferecidos são: Bacharelado em Administração Pública, Licenciatura
em Ciências Biológicas, Licenciatura em Física, Licenciatura em Letras – Língua Portuguesa,
Licenciatura em Química, Licenciatura em Matemática.
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.

6.4.1 Auxílio
Instituído pela Superintendência de Assistência Estudantil (SAEST), antiga Diretoria de
Assistência e Integração Estudantil (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, o programa tem a finalidade de minimizar as desigualdades
sociais e contribuir para sua permanência até a diplomação. O auxílio financeiro ofertado é uma
bolsa, trata-se de uma ação do Governo Federal por meio do Ministério da Educação.
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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 o 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: https://altamira.ufpa.br
E-mail: etnodiversidade@ufpa.br; etnodesenvolvimentoufpa@gmail.com
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7

Assistência Estudantil
A Superintendência de Assistência Estudantil (SAEST) é um órgão integrante da Reitoria e
auxiliar da Administração Superior da Universidade Federal do Pará (UFPA). Compete à SAEST
propor, acompanhar e avaliar a política de assistência, integração, inclusão, acessibilidade e
permanência dos discentes da UFPA, em conformidade com o Plano Nacional de Assistência
Estudantil (PNAES).
A SAEST é o órgão responsável pela definição de políticas e elaboração de metas para a
Assistência Estudantil, em consonância com as diretrizes nacionais, cabendo– lhe a coordenação,
acompanhamento e avaliação das atividades referentes às políticas de assistência, integração e
inclusão do discente, em articulação com as unidades acadêmicas, tendo em vista a permanência
dos discentes para a conclusão do curso de graduação com sucesso acadêmico.
Auxílio Permanência – Para custear despesas com transporte, alimentação e material
didático. As inscrições acontecem no início de cada ano letivo por meio de edital
Auxílio Moradia – Para estudante que não dispõe de vaga em Moradia Esdudantil. As
inscrições acontecem todo início de ano letivopor meio de edital.
Auxílio Intervalar – Para estudante que precisa se deslocar temporariamentepara estudar em
regime intensivoe não reside no município do campus onde estuda. As inscrições acontecem uma
vez a cada ano letivo por meio de edital.
Auxílio Casa do Estudante – Para estudantes que são moradores das Casa Estudantis para
custear alimentação transporte e material didático. Todo aluno selecionado e residente na Casa
passa a receber este auxílio.
Auxílio Creche – Para estudantes mães e pais matricularem os filhos em idade de 18 meses a
5 anos de idade em creche. A inscrição é realizada entre o dia 1º e 20º de cada mês. Este auxílio é
regido por Instrução Normativa.
Auxílio Moradia indígena, quilombola e populações tradicionais – Para estudantes
indígenas, quilombolas e pertercentes a populações tradicionais custearem despesas com moradia
quando estudam em Campus distante do local de moradia. A inscrição é realizada no primeiro
semestre do ano letivo por meio de edital.
Bolsa Permanência do MEC – Para estudantes indígenas e quilombolas. A inscrição
depende da publicação de edital pelo Ministério da Educação. Para solicitar, o aluno deve
comprovar pertencimento à comunidade indígena ou quilombola.
Auxílio PcD – Para estudantes com deficiência custearem despesas com transporte,
alimentação e material didático. A inscrição é realizada no primeiro semestre do ano letivo por meio
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de edital.
Auxílio Kit PcD – Para estudantes com deficiência custearem materiais e equipamentos
necessários à acessibilidade em atividades acadêmicas. A inscrição é realizada no primeiro semestre
do ano letivo por meio de edital.
Auxílio Estudante Estrangeiro – Para estudantes estrangeiros custearem despesas com
alimentação, transporte e material didático. A inscrição é realizada no primeiro semestre do ano
letivo por meio de edital.
Casa dos estudantes PROCEUS – Para alunos que estudam em campus distante do local de
moradia. A UFPA possui Casa Estudantil em Castanhal, Breves e Altamira. O aluno deve solicitar
vaga no período de 15 a 25 de cada mês. As Casas são regidas por Instrução Normativa.
Apoio Pedagógico – O Program de Apoio Pedagógico (PROAP) é destinado aos alunos que
apresentam vulnerabilidades acadêmicas ou emocionais que prejudiquem a permanência ou a
conclusão do curso. Para participar, o aluno se inscreve no SIGAEST e solicita.
Para participar dos programas de assistência estudantil, o discente deve observar os
Editais/Instrução Normativas além de realizar a inscrição no Sistema Online da Assistência
Esdudantil - SIGAEST, por meio do número de matrícula e CPF. Os editais são divulgados na
página da SAEST, link https://www.saest.ufpa.br/portal/ no menu Editais, estão publicados todos os
editais vigentes e de anos anteriores, no link https://www.saest.ufpa.br/portal/index.php/editais.
Para mais informações:
SAEST – Superintendência de Assistência Esdudantil
Telefones: (91) 3201-7262, email: saestsec@ufpa.br
https://www.saest.ufpa.br/portal/

7.1

Alimentação
O Restaurante Universitário da UFPA, conhecido como R.U, é vinculado à Superintendência de

Assistência Estudantil e nesses 27 anos de existência tem passado 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.
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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 44.000 refeições no almoço e 10.900 no jantar por mês. A
outra unidade é o RU Campus profissional, conta com um refeitório de 120 lugares, e atualmente
atende em média de 23.200 refeições no almoço e 8.200 no jantar por mês, no horário de 11:00 às
14:00 para o almoço e 18h às 19h para o jantar.
Mais informações: http://ru.ufpa.br.

7.2

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-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 de Graduação
da UFPA 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 SAEST.
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.
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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 de 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
SAEST.
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8

Pós-Graduação
A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação – PROPESP da 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

8.1

Programas de Mestrado e Doutorado:

Unidade

Abaetetuba
Altamira
Ananindeua
Bragança
Bragança/ IECOS
Cametá
Castanhal
Castanhal/ IMV
ICA

ICB

Programa
Cidades: Territórios e Identidades
Matemática em Rede Nacional (Profmat)
Biodiversidade e Conservação
Ciência e Engenharia de Materiais
Ensino de História (Profhist)
Linguagem e Saberes na Amazônia
Matemática em Rede Nacional (Profmat)
Biologia Ambiental
Educação e Cultura
Estudos Antrópicos na Amazônia
Matemática em Rede Nacional (Profmat)
Ciência Animal
Reprodução Animal na Amazônia (UFPA/ UFRA)
Saúde Animal na Amazônia
Artes
Ensino de Artes (Profartes)
Análises Clínicas
Biodiversidade e Biotecnologia - Bionorte
Biologia de Agentes Infecciosos e Parasitários
Biotecnologia
Ecologia
Ensino de Biologia (Profbio)
Farmacologia e Bioquímica
Genética e Biologia Molecular
Neurociências e Biologia Celular

Níveis
M
F
F
M/D
M/D
M/D
F
F
D
M
F
M/D
M/D
M
M/D
F
M
M
M
M/D
M/D
F
M
F
M
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Unidade
ICED

ICEN

ICJ

ICS

ICSA

IEMCI

IFCH

IG

ILC
INEAF

Programa
Zoologia
Educação
Ciência da Computação
Ciências e Meio Ambiente
Ensino de Física (Profis)
Física
Matemática (UFPA/UFAM)
Matemática e Estatística
Matemática em Rede Nacional (Profmat)
Química
Direito
Direito e Desenvolvimento na Amazônia
Assistência Farmacêutica
Atenção e Estudo Clínico no Diabetes
Ciências do Movimento Humano
Ciências Farmacêuticas
Enfermagem
Inovação Farmacêutica
Odontologia
Química Medicinal e Modelagem Molecular
Saúde, Ambiente e Sociedade na Amazônia
Administração
Ciência da Informação
Economia
Economia Aplicada
Serviço Social
Docência em Educação em Ciências e Matemáticas
Educação em Ciências e Matemática - UFMT - UFPA - UEA
Educação em Ciências e Matemáticas
Antropologia
Ciência Política
Filosofia
Geografia
História
Psicologia
Segurança Pública
Sociologia e Antropologia
Ciências Ambientais
Ensino de Ciências Ambientais (Profciamb)
Geofísica
Geologia e Geoquímica
Gestão de Risco e desastre na Amazônia
Oceanografia
Recursos Hídricos
Comunicação, Cultura e Amazônia
Letras em Rede (Profletras)
Letras: Linguística e Teoria Literária
Agriculturas Amazônicas
Educação Escolar Indígena (em associação UEPA-UFPA-

Níveis
F
M/D
F
M
F
M/D
F
F
F
M/D
M/D
M/D
F
F
D
M/D
M
D
M/D
M
M/D
F
M
F
D
F
M/D
F
M
M
M
F
F
F
F
F
M
M/D
F
M/D
M/D
M/D
M/D
M/D
F
F
F
M/D
D
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Unidade

ITEC

NAEA
NEAP
NEB
NITAE
NMT
NPO
NTPC
NUMA
Tucuruí

Programa

Níveis

UFOPA-UNIFESSPA)
Arquitetura e Urbanismo
Ciência, e Tecnologia de Alimentos
Ciências do Patrimônio Cultural
Engenharia Civil
Engenharia de Processos
Engenharia de Recursos Naturais da Amazônia
Engenharia Sanitária e Ambiental
Engenharia Elétrica
Engenharia Industrial
Engenharia Mecânica
Engenharia Naval
Engenharia Química
Processos Construtivos e Saneamento Urbano
Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido
Gestão Pública
Ecologia Aquática e Pesca
Currículo e Gestão da Educação Básica
Educação na Amazônia-EDUCANORTE(REDE)
Criatividade e Inovação em Metodologias de Ensino Superior
Doenças Tropicais
Saúde na Amazônia
Oncologia e Ciências Médicas
Neurociências e Comportamento
Psicologia (Teoria e Pesquisa do Comportamento)
Gestão dos Recursos Naturais e desenvolvimento Local na
Amazônia
Computação Aplicada
Engenharia de Barragem e Gestão Ambiental

F
M/D
M
D
M
F
F
F
F
M/D
M
M
M/D
M/D
F
M/D
M/D
M/D
M
F
M/D
M/D
F
M
F (M/D)
M/D
M/D

F: Mestrado Profissional
F (M/D): Mestrado e Doutorado Profissional
M: Mestrado Acadêmico
D: Doutorado
Para mais informações sobre cada Programa de
http://www.propesp.ufpa.br/index.php/mestrado-e-doutorados.
8.2

Pós-Graduação,

acesse

o

link

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 artístico-cultural; e
Proporcionar ao bolsista, orientado por pesquisador qualificado, a aprendizagem de técnicas e
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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).
A Iniciação Científica na UFPA, é dirigida por um Coordenador, diretamente subordinado ao
Diretor de Pesquisa da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós- Graduação, e possui as seguintes
competências:
I – divulgar os editais e instruir os processos de concessão e de acompanhamento dos programas de
bolsas de iniciação científica e de apoio à pesquisa na UFPA;
II – assessorar o (a) Diretor (a) de Pesquisa no âmbito do Programa de Iniciação Científica.
III – instruir orientadores e bolsistas quanto aos seus compromissos com a Instituição e agências
financiadoras;
IV – apoiar a atuação dos comitês de avaliação interno e externo dos programas de iniciação
científica da UFPA;
V – exercer outras atividades compatíveis com suas atribuições.
Para mais informações, acesse o site da PROPESP http://www.propesp.ufpa.br/, ou diretamente no
link: http://www.propesp.ufpa.br/index.php/apresentacao.
Telefone: (91) 3201-7527.

8.3 Residências Médicas, Multiprofissionais e Uniprofissionais
A PROPESP coordena o processo de seleção de Residências Médicas da UFPa feito pelas
Comissões de Residência Médica locais (COREMEs) dos Hospitais Universitários João de Barros
Barreto (HUJBB) e Betina Ferro Sousa (HUBFS), além de acompanhar as residências
multiprofissionais e uniprofissionais para profissionais de saúde coordenadas pela Comissão de
Residência Multiprofissional em Saúde (COREMU).
Os programas de Residência Médica e Multiprofissionais, contam com alunos residentes que
percebem bolsa do MEC e realizam suas atividades nos hospitais universitários, na clínica de
Odontologia, no Hospital Regional Dr. Abelardo Santos, na Fundação Hospital de Clínicas Gaspar
Viana, nas Unidades Municipais de Saúde da SESMA no Hospital Escola da Fundação Santa Casa
de Misericórdia (HEFSCM) no campus de Castanhal e Hospital Santo Antônio Maria Zaccaria de
Bragança.

Informações:
COREME
E-mail: coremehujbb@ufpa.br
E-mail: caahujbb@ufpa.br
COREMU
residenciamulti@ufpa.br
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9

Escola de Aplicação da UFPA
A Escola de Aplicação da Universidade Federal do Pará é uma unidade que tem como finalidade

desenvolver a Educação Básica e a prática de cursos profissionalizantes, e dentre suas funções
destaca-se integrar os cursos de licenciaturas plenas da Universidade Federal do Pará às suas
diferentes modalidades de ensino existentes nesta unidade, assim como incorporar estagiários de
diferentes áreas do conhecimento.
Os níveis de ensino Fundamental e Médio representam reais laboratórios educacionais no que
diz respeito à busca de novos caminhos, assim como de novos procedimentos no processo de ensinoaprendizagem. O papel da Escola de Aplicação é o de aproximar-se aos diferentes setores
institucionais da UFPA que oferecem cursos de licenciaturas e de graduações, ao mesmo tempo,
apontar caminhos para o aprimoramento de dinâmicas metodológicas ligados ao ensino, à pesquisa e
à extensão.
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:
Email: ea_direcao@ufpa.br
Endereço: Av. Perimetral, 1000.
Contato: (91) 3201-6900 / 3201-6919
Horário de atendimento: 7h30min ás 18h.
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10 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.
Endereço do Teatro Universitário Cláudio Barradas:, Tv Dom Romualdo de Seixas, 820.
Fone: (91) 3249-0373 (horário: 14h às 21h), e-mail: teatrodaufpa@gmail.com.
Para
mais
informações
acesse
http://www.ica.ufpa.br/index.php/pt/etdufpa.

o

link:

www.ica.ufpa.br

ou
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11 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. Por meio 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 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.
11.1. Acordos ativos assinados entre a UFPA e as seguintes instituições internacionais
Instituição

País

Vigência
Início
Fim

North-West University
Deutscher Akademischer Austausch Dienst - DAAD
Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschicht e
Deutscher Akademischer Austauschdienst - DAAD
Leibniz-Zentrum für Marine Tropenökologie
Universität Leipzig
Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales
Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales
University of Applied Sciences Upper Austria, School of Engineering
Université Libre de Bruxelles
[IFMSA] International Federation of Medical Student Associations
Instituto Superior de Ciências Jurídicas e Sociais
Universidade de Cabo Verde
Queen's University at Kingston
University of Calgary
University of Guelph
Pontífica Universidad Católica de Chile
Universidad de Playa Ancha
University of International Business and Economics
Universidade Pontifícia Bolivariana
Corporación Universidad de la Costa
Pontificia Universidad Javeriana
Universidad Nacional de Costa Rica

África do Sul
Alemanha
Alemanha
Alemanha
Alemanha
Alemanha
Argentina
Argentina
Austria
Bélgica
Brasil
Cabo Verde
Cabo Verde
Canadá
Canadá
Canadá
Chile
Chile
China
Colômbia
Colômbia
Colômbia
Costa Rica

03/10/16
13/03/20
15/04/19
13/03/15
14/10/16
23/08/16
19/11/19
19/11/19
01/07/19
21/09/17
06/07/16
29/09/17
19/12/17
09/08/20
11/10/17
05/01/18
12/11/19
18/02/19
13/04/18
14/02/20
13/04/18
23/11/18
25/09/17

02/10/21
12/03/25
14/04/24
12/03/20
13/10/21
22/08/21
18/11/24
18/11/24
30/06/24
20/09/22
05/07/21
28/09/22
18/12/22
08/08/25
10/10/22
04/01/23
11/11/22
17/02/24
12/04/23
13/02/25
12/04/23
22/11/23
24/09/21
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Instituição

País

Vigência
Início
Fim

Universidad de la Habana
Universidad Técnica de Manabí
Universidad Técnica de Manabí
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação a Ciência e
a Cultura
Universidade de Santiago de Compostela
Universidade Rey Juan Carlos
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Universidad Católica de Murcia
Universidad de Huelva

Cuba
Equador
Equador
Espanha

06/10/15
27/06/18
20/06/18
20/08/15

05/10/20
26/06/23
19/06/23
19/08/25

Espanha
Espanha
Espanha
Espanha
Espanha
Espanha
Estados Unidos da
América
Estados Unidos da
América
Estados Unidos da
América
Estados Unidos da
América
Estados Unidos da
América
Estados Unidos da
América
Estados Unidos da
América
Estados Unidos da
América
Estados Unidos da
América
Estados Unidos da
América
França
França
França
França
França
França
França
França
França

05/05/20
29/07/20
08/08/19
20/08/15
28/04/16
25/07/15

04/05/25
28/07/25
08/08/23
19/08/20
27/04/21
24/07/20

23/04/20

22/04/25

01/07/20

30/06/25

10/09/19

09/09/24

14/05/19

13/05/24

02/12/18

01/12/21

06/09/17

05/09/22

16/04/18

15/04/22

09/03/15

08/03/20

16/06/05

08/03/20

04/05/17
28/08/19
05/11/19
05/11/19
16/09/19
06/06/19
30/05/18
01/01/17
29/08/17
04/10/18

03/05/22
27/08/24
05/11/24
05/11/24
15/09/24
05/06/24
29/05/23
31/12/21
28/08/22
03/10/23

França
França
França
França
França
França (Guiana
Francesa)
Grécia
Holanda
Itália
Itália
Itália
Itália

13/07/18
13/05/15
18/08/16
13/07/18
05/03/18

12/07/23
12/05/20
17/08/21
12/07/22
04/03/21

30/05/18
03/04/19
18/10/18
05/04/19
01/03/19
31/03/16
31/03/15

29/05/23
02/04/24
17/10/20
04/04/24
01/03/24
30/03/21
30/03/20

Western Michigan University
Fulbright
Middle Tennesseee State University
Colorado State University
University of Wisconsin–Madison
Michigan Technological University
University of California, Davis
University of Florida
University of Florida
University of Missouri
Embaixada da França
Université Paris I Pantheon Sorbonne
Université Paris I Pantheon Sorbonne
Institut National Polytechinique de Touluse (INP)
Université Le Mans
Institut National de Jeunes Sourds de Paris
Centre National de la Recherche Scientifique
École d'Ingénieurs du Monde Numérique
École Nationale Supérieure D'Arts et Métiers
Institut national supérieur formation et recherche - handicap et
enseignements adaptés
Université Paris 13 (Nord)
Université Paris 3 (Sorbonne Nouvelle)
Université Paris 8 (Vincennes - Saint-Denis)
Université Paris Nanterre
Université de Guyane
Democritus University of Thrace
Vrije Universiteit Amsterdam
Universidade de Trento
Instituto Rinald Fontani - Florença
Università degli Studi di Parma
Università degli Studi di Torino
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Instituição

País

Vigência
Início
Fim

Colegio de Michoacán
Universidad de Guadalajara
Universidad Juárez del Estado de Durango
Universidade Licungo
Acadêmia de Ciências Policiais (ACIPOL)
Universidade Pedagógica
Hydro Aluminum AS; Museu Paraense Emílio Goeldi; Universidade
Federal Rural da Amazônia; Universitetet i Oslo
Hydro Aluminum AS; Museu Paraense Emílio Goeldi; Universidade
Federal Rural da Amazônia; Universitetet i Oslo
Universitetet i Oslo
Universitetet i Oslo
Universidad Nacional de Juliaca
Universidad Nacional de Huancavelica
Universidad para el Desarrollo Andino
Universidade do Minho
Instituto Politécnico Viana do Castewlo
Universidade do Minho
Instituto Politécnico de Bragança
Instituto Politécnico de Coimbra
Universidade Lusíada do Porto
Instituto Politécnico de Beja (IPBeja)
Instituto Universitário de Lisboa
Universidade de Aveiro
Universidade do Porto
Instituto Politécnico de Tomar
Instituto Politécnico do Porto
Universidade da Beira Interior
Universidade de Trás-os-Montes e Alto D'Ouro
Universidade do Algarve
Universidade do Porto
Universidade Fernando Pessoa
Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias (Cooperativa de
Formação e Animação Cultural)
Universidade de Ciências Agrícolas e Medicina Veterinária da Iasi
Universidade de STEFAN CEL MARE SUCEAVA
Estação de Investigação e Desenvolvimento de Vegetais Bacau
Department of Computer and Systens Scienes at Stockholm University
Universität Bern
Universität Bern
Department of Earth Sciences - ETH - Zurich
Anton de Kom Universiteit van Suriname

México
México
México
Moçambique
Moçambique
Moçambique

11/04/19
06/03/17
24/07/18
21/10/20
27/06/19
06/11/17

10/04/24
05/03/22
23/07/23
20/10/25
27/06/24
05/11/22

Noruega

29/11/18

28/11/23

Noruega
Noruega
Noruega
Peru
Peru
Peru
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal

29/11/13
30/11/18
05/12/13
18/07/19
09/01/19
06/10/17
23/04/20
10/01/20
03/12/19
25/05/17
08/06/17
11/03/19
18/06/19
27/02/19
15/02/19
23/04/19
22/11/18
06/10/17
15/06/18
27/08/18
24/02/15
09/07/14
19/11/18

28/11/23
30/11/23
30/11/23
18/07/24
08/01/24
05/10/21
22/04/23
09/01/25
02/12/22
24/05/22
07/06/22
10/03/24
18/06/24
27/02/24
14/02/24
22/04/24
21/11/23
05/10/22
14/06/23
26/08/23
23/02/20
22/04/24
18/11/23

Portugal
Romênia
Romênia
Romênia
Suécia
Suíça
Suíça
Suíça
Suriname

04/10/18
24/06/19
24/06/19
24/06/19
19/08/19
22/08/18
22/08/13
04/12/19
03/05/17

03/10/21
23/06/24
23/06/24
23/06/24
18/08/24
22/08/23
22/08/23
03/12/24
02/05/22

Fonte: PROINTER
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12 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).

13 Programas e Projetos de Extensão
A Pró-Reitoria de Extensão - PROEX cumpre o papel de desenvolver uma Política de
Extensão Universitária de forma a aprofundar a discussão acerca da extensão enquanto projeto
social e da universidade frente ao poder público e às políticas públicas. Busca, desta forma, oferecer
subsídios à qualificação da atividade extensionista, sinalizando algumas possibilidades de atuação.
Principais programas de estímulo à atividade extensionista da UFPA
• Programa Institucional de Bolsas de Extensão (Pibex);
• Programa Eixo Transversal;
• Programa Navega Saberes;
• Programa Conexões de Saberes;
• Programa de Extensão Inclusiva Avançada (Proexia);
• Programa de Extensão Universitária (ProExt);
• Programa Auto do Círio;
• Programa Multicampiartes - Caravana Cultural.

Mais informações:
Pró-Reitoria de Extensão, site: http://proex.ufpa.br/
Telefone: (91) 3201-7127
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14 Sistema de Bibliotecas
14.1 Acervo
A Biblioteca Central Prof. Clodoaldo Beckmann é unidade gestora do funcionamento sistêmico
das 36 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 36 Bibliotecas do SIBI/UFPA. Está
dividido em: Acervo Geral, Obras de Referência (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.
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.
14.2 Referência e Circulação
Catálogo online – No hall da Biblioteca Central estão os terminais de computadores para consulta
no endereço eletrônico http://bibcentral.ufpa.br/pergamum/biblioteca/index.php 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.
Normas do Empréstimo Domiciliar – A Renovação online do empréstimo domiciliar pode ser feito
por meio do catálogo online do sistema Pergamum basta estar logado no sistema. A renovação deve
ser feita antes do término e/ou no último 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.

37

Funcionamento:
A Seção Braille localiza-se na Biblioteca Central e funciona de segunda a sexta-feira, das 08h às
20h.
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.
14.3 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 à 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.
Contatos: helpdeskcapesbc@ufpa.br ou pelo telefone (91) 3201-7362.
14.4 Comutação Bibliográfica
Atendimento às solicitações de artigos de periódicos, capítulos de livros, dissertações, teses e
anais de congressos que não pertencem ao acervo do Sistema de Bibliotecas da UFPA, localizados
nas principais bibliotecas do País. Realiza do por meio dos programas:
COMUT – Programa de Comutação Bibliográfica (IBICT/Finep/Capes/SESu) – facilitar o acesso a
documentos em todas as áreas do conhecimento.
SCAD – Serviço Cooperativo de Acesso a Documentos (Centro Latino Americano e do Caribe de
Informações em Ciências da Saúde – BIREME) – provê acesso a documentos da área de Ciências
da Saúde.
Procedimento: Dirija-se à Seção de Periódicos da Biblioteca Central, no andar superior e requisite
a cópia do documento desejado, com as informações necessárias à sua identificação. A solicitação
será efetuada mediante pagamento antecipado.
O prazo médio de atendimento é de 2 a 5 dias.
Preços do serviço: estipulado nas tabelas de preços do IBICT e BIREME:
COMUT – R$ 2,20 por documento até 5 paginas
BIREME – R$ 5,00 por documento até 20 páginas
Mais informações: http://bc.ufpa.br/comutacao-bibliografica/
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14.5 Normalização Bibliográfica
Ficha Catalográfica – Elaboração de ficha catalográfica para fins de apresentação em Teses e
Dissertações. Acesse o formulário no endereço http://bcficat.ufpa.br/.
Guia de Elaboração de Trabalhos Acadêmicos (GTA) – A Biblioteca Central lançou a 2ª edição
revisada, ampliada e atualizada do GTA, que sofreu alterações por conta da atualização da NBR
6023:2018. É voltado à comunidade acadêmica, tem como função mostrar como formatar trabalhos
acadêmicos de forma descomplicada e objetiva. Acesse o Guia no link http://bc.ufpa.br/guia-detrabalhos-academicos/.

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
Facebook: facebook.com/bcufpa

15

Escola de Música da UFPA
A Escola de Música da UFPA até o ano de 2019 era uma subunidade vinculada ao Instituto de

Ciências da Arte, e foi transformada em unidade acadêmica especial, conforme a Resolução Nº 800, e
24 de junho de 2019. Oferece diversos cursos livres e técnicos de diversos instrumentos e cantos.
Editais com vagas disponíveis são disponibilizados anualmente.
Site do projeto: http://www.emufpa.ufpa.br/
Contatos: 3242-6233 / emufpa@ufpa.br
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16

Biblioteca de Objetos Matemáticos (IEMCI):
O projeto reúne um acervo de objetos, vídeos e materiais didáticos que podem ajudar nos

processos de ensino-aprendizagem da matemática de maneira lúdica. O espaço atualmente ajuda na
formação de professores dessas áreas.
Site do projeto: http://aedi.ufpa.br/bom/
Mais informações: na página 2 do Encarte Beirinha, do Jornal Beira do Rio disponível em:
https://issuu.com/beiradorio/docs/beirinha_133.
Contatos: 3201-7613 (Assessoria da Educação a Distância/AEDI - UFPA) // Márcio Lima do
Nascimento (coordenador do projeto): marcionufpa@gmail.com; 3201-8692
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Base de Apoio à Aprendizagem Autônoma
Promove a aprendizagem de línguas de forma alternativa, ou seja, fora da sala de aula. Nesse

espaço, qualquer um pode aprender alemão, espanhol, francês, inglês, libras ou português de maneira
não convencional, lúdica e dentro de sua disponibilidade de tempo.
Mais informações: https://portal.ufpa.br/index.php/ultimas-noticias2/7523-projeto-da-ufpa-propoeaprendizado-alternativo-de-linguas-estrangeiras
Contato: https://pt-br.facebook.com/ba3ufpa/ // ba3ufpa@yahoo.com.br
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Clínica Odontológica:
A Clínica de Odontologia oferece serviços de atendimento gratuitos aos servidores, alunos e

também à comunidade em geral. Os procedimentos odontológicos envolvem desde a educação, com
orientações sobre saúde bucal, até tratamentos mais complexos que exigem intervenção cirúrgica. O
atendimento ocorre no prédio da Faculdade de Odontologia, instalado no Campus Guamá, em Belém,
próximo ao Hospital Universitário Bettina Ferro. Para conseguir o atendimento, é necessário triagem e
agendamento. Pacientes não cadastrados também são atendidos, mas só em caso de urgência ou que
não necessite de acompanhamento prolongado. Os atendimentos são realizados de segunda a sexta, de
8h às 12h e de 14h às 18h.
Mais

informações:

https://portal.ufpa.br/index.php/ultimas-noticias2/8255-odontologia-e-um-dos-

servicos-de-saude-mais-antigos-ofertados-gratuitamente-a-comunidade
Contatos: 3201-7494 / 3201-7637 / odonto@ufpa.br
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Clínica de Psicologia:
A Clínica de Psicologia da UFPA oferece serviços de atendimento de emergência, psicoterapia

individual e de grupo, atendimento médico psiquiátrico, avaliação e acompanhamento social. Grupos
de reflexão, grupos de pais e grupos de orientação profissional funcionam eventualmente. Esses
atendimentos são voltados à comunidade universitária e à comunidade em geral, principalmente a de
menor poder aquisitivo. O ingresso se dá por meio de uma entrevista de triagem, que ocorre
geralmente no início de cada semestre letivo. A Clínica de Psicologia está localizada no Setor Básico
do Campus do Guamá, ao lado do Ginásio de Esportes da UFPA. O horário de atendimento é de 8h às
13h e de 14h às 18h.
Mais informações: http://faculdadepsicologia.ufpa.br/index.php/avisos
Contatos: 3201-7669
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Clube de Ciências da UFPA:
O Clube de Ciências da UFPA visa proporcionar iniciação científica às crianças e adolescentes

dos anos iniciais até o ensino médio, possibilitando desenvolver habilidades e competências que
envolvem a observação, o levantamento de hipóteses, a argumentação, a contra-argumentação, a
escrita e a autonomia. Para participar, os responsáveis das crianças e dos adolescentes devem realizar
a inscrição no período em que for aberta, comumente entre março e abril, no Instituto de Educação
Matemática e Científica (IEMCI), no Setor Básico do Campus do Guamá. Podem participar crianças e
adolescentes da primeira série da Educação Básica até o terceiro ano do Ensino Médio.
Mais informações: https://ascom.ufpa.br/index.php/servicos-da-ufpa/178-clube-de-ciencias-da-ufpaapresenta-o-mundo-cientifico-a-criancas-e-adolescentes
Contatos: 3201-7642 / jamaro@ufpa.br
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Cursos Livres de Línguas Estrangeiras:
A UFPA oferta cursos livres das línguas inglês, francês, espanhol, árabe e português com custos

70% menores que outros cursos que funcionam fora da universidade. Pode se inscrever para os cursos
qualquer pessoa que tenha o ensino médio completo. Os cursos custam, em média, R$ 390 por
semestre, podendo ser parcelado. Também são ofertadas bolsas parciais e integrais por meio de
concurso de bolsas. Os cursos funcionam de segunda à sexta, das 8h às 12h e das 14h às 18h no ILC
(Instituto de Letras e Comunicação).
Site do projeto: https://clleufpa.wixsite.com/cursoslivres
Contatos: 3201-7524 (Secretaria do ILC) / 4005-7440 (FADESP)
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Feira da Agricultura Familiar:
Promovida pelo Instituto Amazônico de Agriculturas Familiares (INEAF) da UFPA, o evento

reúne pequenos produtores no Complexo Cultural Vadião, no Campus Básico da Universidade. Há
uma variedade de produtos para a comercialização, como: frutas, verduras, hortaliças, farinha, goma,
tucupi, produtos artesanais, como geleias e doces, entre outros. As edições são divulgadas no Portal da
UFPA.
Mais informações: https://www.portal.ufpa.br/index.php/ultimas-noticias2/11396-feira-de-agriculturafamiliar-da-ufpa-sera-realizada-nesta-sexta-feira-06
Contatos: (91) 3201-7913 / (91) 3201-7915 / secretariancadr@ufpa.br
23

Museu de Anatomia:
O Museu tem a proposta de facilitar o estudo da Anatomia dos diversos sistemas do corpo

humano utilizando a tecnologia a seu favor, contando com ambientes que permitem a interação dos
visitantes com imagens virtuais, informações sobre o laboratório, o projeto, os museus do mundo e
também com peças anatômicas reais, bastante detalhadas. O Museu está localizado no Instituto de
Ciências Biológicas - ICB, aberto de segunda a sexta, de 8 às 18h. Para agendar uma visita é
necessário enviar uma solicitação por e-mail para museuvirtualufpa@gmail.com.

Site do Museu: http://museuvirtual.wixsite.com/ufpa
Mais

informações: https://portal.ufpa.br/index.php/ultimas-noticias2/8259-museu-de-anatomia-da-

ufpa-permite-viagem-pelo-corpo-humano
Contato: 3201-8903
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Museu da UFPA:
O Museu da UFPA recebe diversos eventos e exposições que divulgam e valorizam a cultura e

as produções artísticas locais, em especial a arte moderna e contemporânea. Está localizado na
Avenida Governador José Malcher, ao lado do IESAM e funciona de 9h às 17h, de terças a sextas e de
10h às 14h aos sábados e domingos.
Site do Museu: http://www.museu.ufpa.br/
Contatos: 3242-8340 / 3224-0871 // museu-ufpa@ufpa.br / museufpa@gmail.com
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Museu de Geociências:
O Museu de Geociências da UFPA divulga e permite que o público entre em contato com o

mundo das ciências geológicas na Amazônia e conta com mais de 2.429 amostras que incluem
minerais, rochas, fósseis e até um meteorito, além de elementos arqueológicos e equipamentos
científicos e históricos sobre a exploração mineral na região. O museu fica no Instituto de
Geociências, no Setor Básico do Campus do Guamá. Visitas podem ser feitas em horário comercial,
de 8h às 12h e de 14h às 17h. Visitas em grupos de estudantes e de professores de escolas ou
universidades podem ser agendadas.
Mais informações: http://www.ig.ufpa.br/index.php/mugeo
https://ascom.ufpa.br/index.php/servicos-da-ufpa/179-museu-de-geociencias-revela-riqueza-mineralda-amazonia
Contatos: 3201-7428 / mlc@ufpa.br
26

Museu Interativo da Física:
O Museu Interativo da Física (MINF) é um espaço onde os conteúdos relacionados à Física e

Ciências são explorados de maneira simples e direta, permitindo a interação do visitante com o
experimento. Funciona de segunda à sexta, das 8h às 12h e das 14h às 18h no Laboratório de FísicaEnsino da UFPA.
Site do Museu: http://www.minf.ufpa.br/
Contatos: 3201-7889 / minf@ufpa.br
27

NPJ (Núcleo de Práticas Jurídicas):
O NPJ presta assistência jurídica e judiciária à população carente de Belém, auxiliando em casos

de violência doméstica, sexual, infantil, discriminação, entre outros. O atendimento acontece
pessoalmente no Bloco L do Campus Profissional do Guamá, no horário de 8h às 18h, de segunda à
quinta, para atendimentos em geral; e de 8h às 12h nas sextas-feiras, para atendimento específico a
vítimas de violência.
Mais informações: https://www.icj.ufpa.br/index.php?option=com_content&view=article&id=175
Contatos: 3201-7273/ 3201-7722
E-mail: npj@ufpa.br
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Programa de vigilância para a COVID-19 da UFPA (Serviço: Realizar teste para
COVID-19 da UFPA)
O Laboratório de Genética Humana e Médica, o Laboratório de Imunodermatologia, o
Laboratório de Análises Clínicas e o Laboratório Didático de Biotecnologia compõem uma rede de
laboratórios do Instituto de Ciências Biológicas (ICB) dedicados a desenvolver o projeto
“Identificação de RNA viral do SARS-CoV-2 por RT-qPCR em profissionais da UFPA em
atividades presenciais de risco para a COVID-19”. Esta rede de laboratório do ICB presta apoio ao
serviço de diagnóstico do Laboratório Central do Pará (LACEN) e está completamente integrada ao
sistema de vigilância epidemiológica as Secretaria de Estado de Saúde e do Ministério da Saúde e
participa, também, da busca ativa de casos de COVID-19 no estado do Pará.
Além de prestar apoio técnico e científico ao LACEN, a rede de laboratórios do ICB já realizou
cerca de 3.000 testes em aproximadamente 2.500 pessoas (servidores docentes e técnicos
administrativos; contratados das empresas de limpeza e segurança; bolsistas, estagiários e familiares
dos indivíduos contaminados da Universidade Federal do Pará), que permaneceram em atividades
presenciais, além de contatos familiares dos casos positivos. Como parte da ação integrada desta rede
de laboratórios, a mesma foi a primeira no país a implantar oficialmente a coleta de saliva na rotina
do diagnóstico da COVID-19 com resultados de extrema qualidade e reprodutibilidade, em
comparação aos protocolos internacionais e do próprio Ministério da Saúde.
Quem somos
Liderados por professores doutores coordenadores do Laboratório de Genética Humana e
Médica, do Laboratório de Imunodermatologia, do Laboratório de Análises Clínicas e do Laboratório
Didático de Biotecnologia, o grupo reúne outros pesquisadores doutores, técnicos administrativos,
mestrandos, doutorandos e estudantes de iniciação científica do ICB, do Núcleo de Medicina
Tropical (NMT) e do Núcleo de Pesquisas em Oncologia (NPO) da Universidade Federal do Pará
(UFPA). O serviço é parte da pesquisa “Identificação de RNA viral do SARS-CoV-2 por RT-qPCR
em profissionais da UFPA em atividades presenciais de risco para a COVID-19”, aprovado pelo
Comitê de ética em pesquisa do Instituto de Ciências da Saúde da UFPA (CAAE
31620320.8.0000.0018), financiado pela Universidade Federal do Pará por meio de fundos do
Ministério da Educação oriundo de Termo de Execução Descentralizada No. 9.279 “Enfrentamento
da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavirus”, plano
interno de execução orçamentária MSS45G01CVN, que propiciou a aquisição de insumos e
equipamento automatizado que possibilitou a execução de testes com maior confiabilidade e rapidez.
A quem se destina este serviço
Indivíduos suscetíveis à infecção pertencentes à comunidade da UFPA (servidores docentes e
técnicos administrativos; contratados das empresas de limpeza e segurança; bolsistas e estagiários e
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familiares dos indivíduos contaminados).
Como funciona
Os indivíduos são atendidos de acordo com o grau de exposição à COVID-19 e informados ao
Diretor das Unidades Acadêmicas e Administrativas da UFPA que informará ao ICB os indivíduos
relacionados dentre aqueles que desenvolvem atividades presenciais na Unidade. Deve ser dada
preferência àqueles que tiveram contato com pessoas doentes ou portadoras de sintomas e os que não
realizaram nenhum tipo de teste para COVID-19.
Serão coletadas a saliva e sangue dos indivíduos selecionados pela Unidade Acadêmica
mediamente agendamento prévio a ser realizado pelo próprio trabalhador por meio de número de
telefone institucional divulgado às unidades. Após o agendamento, os indivíduos dos campi de Belém
e Ananindeua deverão se dirigir ao Laboratório de Análises Clínicas do ICB, na data e horários
agendados, seguindo as orientações técnicas de preparo para a coleta que lhes serão fornecidas por
ocasião do agendamento.
Os indivíduos dos campi do interior do estado terão as amostras coletadas in loco por equipe
técnica do ICB que se deslocará para os campi de acordo com programação elaborada após contato
prévio entre a Direção da Unidade e a Coordenação do Programa.
Resultado dos exames, cuidados epidemiológicos e éticos
Seguindo recomendação do Ministério da Saúde, todos os resultados (positivos e negativos)
serão inseridos no sistema de informação oficial da Secretaria de Estado de Saúde (SESPA) para a
liberação dos resultados aos interessados e para constar da estatística regional e nacional da
pandemia. Os resultados positivos serão, obrigatoriamente, notificados em ficha de notificação do
Sistema de Informação de Agravos e Notificação (SINAN) para constar das estatísticas oficiais do
estado do Pará. Os indivíduos serão encaminhados ao serviço de saúde do município para a adoção
das medidas clínicas necessárias.
Os resultados serão analisados e publicados na forma de dados epidemiológicos, sem
divulgação de dados pessoais além do sexo, idade e ocupação dos indivíduos, não havendo riscos
substanciais à privacidade e confidencialidade dos dados dos participantes.
Os indivíduos serão esclarecidos sobre os objetivos do serviço, assinando termo de
consentimento livre e esclarecido, caso concordem participar. Antes da coleta de material, será
preenchido formulário epidemiológico necessários para a inclusão dos resultados no serviço de
notificação do Ministério da Saúde.
Para mais informações acesse: https://icb.ufpa.br/index.php/programa-covid19.
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