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UFPB: UMA HISTÓRIA DEDICADA À EDUCAÇÃO

A Universidade Federal da Paraíba (UFPB) é uma instituição públi-
ca de ensino superior vinculada ao Ministério da Educação e Cultura 
(MEC).  A sua criação data de 1955, como Universidade da Paraíba. A 
sua federalização ocorreu em 13  de dezembro de 1960. Em 2002, hou-
ve o desmembramento da UFPB, que resultou na Universidade Federal 
de Campina Grande (UFCG).
Atualmente, a UFPB é uma universidade multi-campi que apresenta a 
seguinte composição:  
Campus I, em João Pessoa, composto pelo Centro de Ciências Exa-

tas e da Natureza (CCEN), Centro de Ciências Humanas e Letras 
(CCHLA), Centro de Ciências Médicas (CCM), Centro de Ciências da 
Saúde (CCS), Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA), Centro de 
Tecnologia (CT), Centro de Educação (CE), Centro de Ciências Jurídi-
cas (CCJ), Centro de Tecnologia e Desenvolvimento Regional (CTDR), 
Centro de Biotecnologia (CBIOTEC), Centro de Comunicação, Turis-
mo e Artes (CCTA), Centro de Energias e Alternativas Renováveis 
(CEAR), Centro de Informática (CI); 
Campus II, em Areia, compreendendo o Centro de Ciências Agrárias 
(CCA); 
Campus III, em Bananeiras, abrangendo o Centro de Ciências Huma-
nas, Sociais e Agrárias (CCHSA); e o 
Campus IV, em Rio Tinto e Mamanguape, onde funciona o Centro de 
Ciências Aplicadas e Educação (CCAE).
            
A UFPB é uma das maiores e academicamente mais relevantes univer-
sidades do Nordeste e do Norte do país.
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Bem-Vindo à UFPB
Prezado(a) estudante,

A Universidade Federal da Paraíba tem um 
desafio permanente a ser compartilhado com to-
dos os segmentos que a mantém em pleno fun-
cionamento: professores(as), servidores(as) 
técnico-administrativos e estudantes. A meta 
estabelecida a todos(as) que fazem a UFPB é 
torná-la um ambiente acadêmico que permita 
o acesso e a construção do saber profissional 
com ética e compromisso com a democracia.  A 
sua permanência na UFPB é importante. Você está 
numa universidade pública e é nosso dever garantir 
a qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão, de modo que você 
participe de ações, atividades, projetos e programas em razão da sua forma-
ção profissional. Trabalhamos, diuturnamente, para garantir que você, no 
tempo regulamentado por seu curso, adquira a competência necessária para 
desempenhar a profissão que escolheu, com conhecimento teórico-prático e 
a compreensão clara da importância de ser um(a) cidadão(ã) consciente de 
seus deveres e direitos, comprometido(a) com a construção de uma socie-
dade honesta, justa, solidária, democrática e ecologicamente sustentável, 
que cuide bem da sua população. 

Contamos com você, com o seu entusiasmo, motivação, capacidade 
criativa e bom desempenho acadêmico, para manter a UFPB como uma das 
maiores e mais produtivas Instituições de Ensino Superior do Brasil, com 
destaque entre as instituições do Norte e Nordeste do país.

Desejamos que você consiga realizar um excelente período letivo ple-
no de realizações acadêmicas. 

Seja bem-vindo! 
Tenha orgulho de fazer parte de uma instituição pública de qualidade!

Professora Margareth de Fátima Melo Formiga Diniz
Reitora
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Caro(a) estudante,

É com alegria que iniciamos mais um semes-
tre letivo. A universidade é um espaço de múltiplas 
aprendizagens onde se destacam, além do ensino, 
a pesquisa e a extensão. Foi pensando em apre-
sentar essa diversidade de oportunidades que 
elaboramos esse manual, de modo que você co-
nheça de perto a Universidade Federal da Paraíba 
(UFPB) e participe mais ativamente da instigante 
vida acadêmica. 

Inicialmente, ressaltamos a importância de você 
ficar atento à duração mínima e máxima de seu curso e de 
procurar cumprir o prazo definido pelo Projeto Pedagógico Curricular (PPC). Bem 
como prestar atenção ao calendário acadêmico, que define datas importantes refe-
rentes a cada semestre letivo, além de visitar, com regularidade, o sítio da UFPB, 
atualizado periodicamente,  em especial, o da Pró-Reitoria de Graduação (PRG), 
responsável por sua permanência na instituição.

Em razão da produção acadêmica e do empenho dos profissionais responsá-
veis por sua formação, a UFPB oferece, a cada período letivo, vagas para estudantes 
bolsistas e voluntários em projetos e programas coordenados pelas Pró-Reitorias 
Acadêmicas de Graduação, de Pós-Graduação e de Extensão. Além disso, os seto-
res administrativos abrem vagas para estagiários. Participar dessas atividades possi-
bilita a você uma formação acadêmica ampla nas sua área de conhecimento. Assim, 
no tempo mínimo de duração do seu curso será possível integrar a seu histórico 
escolar, pelo menos, dois projetos.   

Participar de congressos, encontros ou simpósios, onde são apresentados tra-
balhos inéditos, pesquisas e experimentos, é uma boa maneira de aumentar o seu 
conhecimento e de se informar sobre as várias formas de mobilidade e intercâmbio 
para obter outras experiências acadêmicas. A universidade é o locus privilegiado 
dos grandes debates sobre as questões sociais e políticas do tempo presente. Ser 
parte dessa mobilização permanente torna-nos cidadãos mais comprometidos com 
a história que queremos construir para o nosso país.

A você desejamos um semestre de muita produção de conhecimento, com 
aprendizagens significativas, em razão da sua formação acadêmica. 

Professora Ariane Norma de Menezes Sá
Pró-Reitora de Graduação
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Como a UFPB está organizada
REITORIA

PRÓ-REITORIAS ACADÊMICAS

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

Pró-Reitoria de Graduação (PRG)
Tem a função de planejar, coordenar as atividades de ensino da Universida-
de Federal da Paraíba de forma permanentemente articulada com o Conselho 
Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE, com as Pró-Reitorias 
Acadêmicas, com os Centros, Departamentos e Cursos desta Instituição.
Compete-lhe ainda, propor e coordenar as formas de acesso aos cursos de gra-
duação da UFPB e interagir com órgãos governamentais, com o Fórum Nacio-
nal de Pró-Reitores de Graduação e com Instituições de Ensino Superior, do 
país e do exterior, visando ao desenvolvimento de políticas e de parcerias que 
favoreçam a elevação da qualidade de formação superior.

CODESC: Coordenação de Escolaridade - É órgão central de planejamento, su-
pervisão e controle da escolaridade na área da graduação. É composta por uma  
coordenação e por quatro subcoordenações.

Subcoordenação de Programação 
Acadêmica: Responsável pelo cadas-
tro de professores e pela consolidação 
de disciplinas no Sistema de Contro-
le Acadêmico-SCA, programação de 
espaços escolares, assessoria aos co-
ordenadores de curso e chefes de de-
partamento nas atividades referentes à 
matrícula.

Subcoordenação de Admissão: Res-
ponsável pela realização do cadas-
tro dos estudantes que ingressam na 
UFPB e pelo cancelamento do vínculo  
destes à UFPB, bem como pelo tranca-
mento de disciplina fora de prazo.

Subcoordenação de Registro de Di-
plomas: Responsável pelo registro e 
pela emissão de diplomas.

Subcoordenação de Cadastro Es-
colar: Responsável pelo arquivo do 
cadastro de alunos na UFPB, pelas 
correções no histórico escolar, pelo re-
gistro de informações necessárias para 
a expedição de diploma.

Estrutura organizacional da PRG



7

A PRAC possui em sua estrutura organizacional três coordenações:
- Coordenação de Programa de Ação Comunitária (COPAC) - coordena e imple-
menta as ações de extensão de dois programas existentes, através de editais nacio-
nais, regionais e locais (PROBEX e FLUEX);
- Coordenação de Extensão Cultural (COEX) - coordena, estimula e apoia as ex-
pressões dos docentes, técnicos e discentes nas mais diversas áreas da manifestação 
artística, por meio dos seus núcleos e promoção de eventos culturais;
- Coordenação de Educação Popular (COEP) - é a responsável pelo coordenação 
do PROEXT.
- Comitê de assessoria de extensão e um grupo de assessoria técnica.  

CPME - Comissão Permanente de Melhoria do Ensino - possui caráter mul-
tidisciplinar. É o órgão incumbido de integrar, acompanhar e criar progra-
mas e projetos voltados para o aperfeiçoamento e a inovação no ensino de 
graduação da UFPB.

CCP - Coordenação de Currículos e 
Programas - setor responsável pelos 
assuntos pertinentes a currículos e 
programas acadêmicos.

CEM - Coordenação de Estágio e 
Monitoria - responsável por planejar 
e executar a política institucional de 
estágios e de monitoria.

Estrutura organizacional da PRAC

Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários (PRAC)
Tem a função de coordenar a política de extensão desta instituição, fundamen-
tando-se nos princípios de extensão como um trabalho acadêmico e social, que 
promove a produção e a democratização do saber, o desenvolvimento e a orga-
nização da sociedade, a formação de cidadãos conscientes de seus direitos e das 
responsabilidades do exercício da cidadania.
Compete-lhe implementar a política de extensão universitária, através de pro-
gramas, projetos, produção cultural e artística, produção acadêmica, promoção 
de eventos, participação em programas nacionais e internacionais que contem-
plam e articulam os três segmentos da comunidade universitária numa perspec-
tiva de contribuir com a formação acadêmica, profissional e o desenvolvimento 
social e cidadão da comunidade local e do país.
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Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN)
Órgão auxiliar de direção superior incumbido de coordenar as atividades de pla-
nejamento global e setorial da Universidade, sendo de sua competência realizar o 
planejamento orçamentário, administrativo e acadêmico.

Pró-Reitoria de Administração (PRA) 
Órgão auxiliar de direção superior incumbido de funções específi cas nas áreas de 
administração contábil e fi nanceira, material, patrimônio e atividades auxiliares.

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP) 
Órgão auxiliar de direção superior incumbido de funções específi cas. É delega-
do pelo(a) Reitor(a) para coordenar, controlar e fi scalizar assuntos concernentes à 
administração de pessoal das unidades e órgãos da Universidade, localizados nos 
campi.

Você Sabia ?
- A UFPB oferece vagas em:
- 121 cursos de Graduação. 
- 11 cursos de Graduação à Distância
- 2 cursos superiores sequênciais

Totalizando 134 cursos superiores. Considerando as ofertas por turnos, 

a UFPB possui 141 cursos superiores. 

Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAPE)
Sua missão é acionar meios para garantir o desenvolvimento e implantação da po-
lítica de assistência e promoção estudantis para os estudantes em condição de vul-
nerabilidade sócio econômica, em consonância com o Decreto No 7.234, de 19 de 
Julho de 2010. 

Pró-Reitoria de Pós-Graduação (PRPG)
Órgão auxiliar de direção superior incumbido de planejar, coordenar e controlar 
todas as atividades de pós-graduação, pesquisa e capacitação mantidas pela Uni-
versidade.
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Coordenações de Curso - entre outras atribuições, compete: 

Departamentos

Centros de Ensino

- acompanhar e avaliar a execução curricular;
- elaborar, mediante entendimentos com as chefias departamentais, a oferta de 
disciplinas para cada período letivo;
- exercer a coordenação da matrícula no âmbito do curso, em articulação com 
o órgão central de controle acadêmico;
- julgar os pedidos de trancamento de matrícula e outras solicitações referen-
tes ao cotidiano do estudante.
- propor ao Colegiado alterações do currículo do Curso a serem submetidas ao 
Conselho do Centro e ao CONSEPE.
- oferecer assistência pedagógica ao estudante de graduação.

- Coordenar a elaboração e a execução do plano das atividades de ensino, pes-
quisa e extensão dos professores.

- supervisionar, coordenar e fiscalizar as atividades do Centro, bem como exe-
cutar a política administrativa e didático-científica definida pelo Conselho de 
Centro.

- A UFPB oferece 24 programas de 
Doutorado com 1330 estudantes.

- São 5.898 servidores. 
2.041 Docentes de 3º Grau;
124 Docentes de 1º e 2º Graus.
29 Docentes de 3º Grau substituto 
ou Visitante.
3.694 Técnico-Administrativos

- A UFPB conta com 45 progra-
mas no Mestrado com 2.501 es-
tudantes.

- A UFPB  3.831 Estudantes na Pós-
-Graduação (Mestrado e Douto-
rado)

- A UFPB oferece vagas em 6 cur-
sos técnicos de Ensino Médio



ENSINO (PRG)

São coordenados pelas Pró-Reitorias Acadêmicas de Graduação, de Pós-
-Graduação, de Extensão e de Apoio ao Estudante. Oferecem vagas para 
estudantes bolsistas e voluntários. Fique atento, pois no tempo mínimo de 
duração do seu curso, você poderá participar, em períodos diferentes, de até 
dois projetos.

PIBID
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência
Sob a responsabilidade da Diretoria de Educação Básica Presencial (DEB), da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), o Pi-
bid tem como objetivo contribuir para a melhoria da formação inicial dos dis-
centes, nos cursos de licenciatura e na formação continuada dos professores 
na Educação Básica. Por meio desse programa, os estudantes dos cursos de-
senvolvem atividades diretamente nas escolas, possibilitando aos graduandos 
bolsistas uma convivência com o cotidiano do exercício da função docente. O 
Pibid da UFPB, intitulado “A licenciatura, o Ensino Médio e a Formação do 
Professor”, envolve cinco cursos de licenciatura e três escolas da rede pública 
estadual. Os cursos de licenciatura do Campus I envolvidos no projeto são: 
Ciências Biológicas, Física, Química, Matemática e Letras (Português), com 
68 bolsistas. Para o biênio 2010-
2011, participarão do projeto mais 
cinco cursos: Ciências Sociais (So-
ciologia) e Filosofia (Campus I), 
Ciências Biológicas (Campus II), 
Matemática e Ciência da Compu-
tação (Campus IV).

Maiores informações:
Comissão Permanente de Melhoria 
do Ensino (CPME) 
(83) 3216-7279
cpme@prg.ufpb.br
www.prg.ufpb.br
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PROMEB
O Programa de Melhoria da Educação Básica tem por finalidade contribuir 
para a melhoria da qualidade de ensino da Educação Básica (Infantil, Fun-
damental e Médio) e Superior no Estado da Paraíba, através de convênios 
firmados entre a Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Secretaria da 
Educação do Estado da Paraíba e Secretarias de Educação das cidades-se-
de dos Campi, promovendo a aproximação entre professores de cursos de 
licenciaturas da universidade e professores das escolas públicas onde estão 
localizados os Campi da UFPB, a partir da definição de metas pedagógicas 
que favoreçam a melhoria do processo de ensino e de aprendizagem para os 
alunos das escolas públicas e que proporcionem aos estudantes universitá-
rios dos Cursos de Licenciatura a prática pedagógica desenvolvida em seu 
futuro ambiente de trabalho. Maiores Informações: Comissão Permanente de 
Melhoria do Ensino (CPME) (83) 3216-7279 / email: cpme@prg.ufpb.br

PRODOCÊNCIA
Programa de Consolidação das Licenciaturas
Sob responsabilidade da Diretoria de Educação Básica Presencial (DEB) 
da Capes, o Prodocência tem por objetivo a elevação da qualidade dos 
cursos de licenciatura, tendo como prioridade a melhoria do ensino nestes 
cursos, e a formação para o exercício profissional dos futuros docentes. O 

Projeto Prodocência da UFPB, in-
titulado “A Formação do Professor 
na Licenciatura e na Educação Bá-
sica”, conta com a participação de 
13 cursos de licenciatura visando 
fortalecer a formação inicial dos 
professores e sua relação com os 
professores da Educação Básica das 
escolas públicas.

Maiores informações:
Comissão Permanente de Melhoria do 
Ensino (CPME) 
(83) 3216-7279
cpme@prg.ufpb.br
www.prg.ufpb.br

11
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PROLICEN
Programa de Licenciatura
Seleção de bolsistas para desenvolver, sob orientação de um professor, pro-
jetos que tenham como objetivo contribuir para a melhoria da qualidade dos 
cursos de licenciatura e promover a melhoria da formação continuada dos 
professores das escolas públicas da Paraíba.
Mais informações:
Coordenação de Currículos e Programas (CCP)
(83) 3216-7135
ccp@prg.ufpb.br
www.prg.ufpb.br

MONITORIA
O Programa de Monitoria é desenvolvido por meio da elaboração e execução 
dos Projetos de  Monitoria, constituído de   Planos de Ação (PAs) referentes 
a disciplinas dos cursos de graduação. Tanto os Projetos de Monitoria quan-
to os Planos de Ação que constituem os projetos precisam ser aprovados 
em processo de seleção da  Pró-Reitoria de Graduação sob a supervisão da 
Coordenação de Estágio e Monitoria (CEM). A Pró-Reitoria de Graduação 
(PRG) lança edital abrindo o sistema de submissão de projetos e relatórios, 
para que sejam enviadas as propostas de ensino que devem abranger dois 
períodos letivos.
O estudante,  para submeter-se ao processo de seleção de monitoria deve ter 
sido aprovado com média igual ou superior a sete, na disciplina  para a qual 
se candidata .  Sendo selecionado como Monitor Bolsista  ou como Monitor 
Voluntário, passará a compor a equipe,  sob orientação do professor orienta-
dor da disciplina que integra o projeto de monitoria.
O monitor, bolsista ou voluntário, que tiver alcançado 75% de aproveita-
mento nas atividades que lhe são propostas, receberá certificado que com-
prova  a sua atuação como monitor na UFPB.
Mais informações:
Coordenação de Estágio e Monitoria (CEM)
(83) 3216-7383
cem@prg.ufpb.br
www.prg.ufpb.br

Programas e Projetos Acadêmicos
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ESTÁGIO
Existem dois tipos de estágio supervisionado, o obrigatório (interno e externo), 
aquele definido na grade do curso de graduação, cuja carga horária é requisito para 
aprovação e obtenção de diploma, e o não-obrigatório (interno e externo), aquele 
desenvolvido como atividade opcional cuja carga horária pode ser aproveitada para 
integralização de créditos Para o aluno desenvolver atividades de  estágio obriga-
tório ou não obrigatório, deverá  estar regularmente matriculado e estar cursando o 
terceiro período do curso de graduação.
Mais informações:
Coordenação de Estágio e Monitoria (CEM)
(83) 3216-7383
cem@prg.ufpb.br
www.prg.ufpb.br

PET
 Programa de educação Tutorial - PET, garante aos alunos de graduação a oportuni-
dade de desenvolver atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão. Composto por gru-
pos tutoriais sob a orientação de um professor tutor, o PET objetiva, concomitante 
com a  formação acadêmica, contribuir para a formação global do aluno, visando 
seu crescimento profissional e cidadão.  Atualmente a UFPB possui oito grupos 
PET, em diferentes Campi, nas áreas de Saúde, Educação, Ciências Socias, Enge-
nharia, Computação e Física.  
Maiores Informações: 
Comissão Permanente de Melhoria do Ensino (CPME) 
(83) 3216-7279 / email: cpme@prg.ufpb.br
www.prg.ufpb.br

Pau-Brasil- Campus I
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PESQUISA (PRPG)
Programas Acadêmicos de Iniciação Científica e Tecnológica

Esses programas têm como objetivo despertar o interesse pelo estudo da ciência e 
incentivar os talentos potenciais para a pesquisa entre os estudantes de graduação, 
em todas as áreas do conhecimento, através da participação em projetos de pesqui-
sa, sob orientação de professores da UFPB. Possibilitam colocar o estudante, desde 
o 2º semestre seletivo, em contato direto com a atividade científica, introduzindo, 
assim, o estudante PIBIC ou PIVIC nas atividades de  pesquisa.
Mais informações:
(83) 3216-7195 e 3216-7354
cgpaic@prpg.ufpb.br e nas Assessorias de Pesquisas dos Centros

PIBIC 
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica.

PIBIC-AF
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica-Ações Afirmativas

Tem como objetivo despertar o interesse pelo estudo da ciência e incentivar os ta-
lentos potenciais para a pesquisa entre os estudantes de graduação que ingressaram 
na UFPB por uma ação afirmativa, em todas as áreas do conhecimento, através 
da participação em projetos de pesquisa, sob orientação de professores da UFPB. 
Possibilita colocar o estudante, desde cedo, em contato direto com a pesquisa, esti-
mulando-o a desenvolver atividades científica. 
Mais informações:
(83) 3216-7195 e 3216-7354
cgpaic@prpg.ufpb.br
E nas Assessorias de Pesquisas dos Centros

PIVIC 
Programa Institucional de Voluntários de Iniciação Científica.

Programas e Projetos Acadêmicos
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Tem como objetivo despertar a vocação de talentos potenciais entre os estudantes 
(mediante a participação entre projetos tecnológicos de inovação, contribuindo, des-
sa forma, para preparar recursos humanos habilitados para a transferência de tecno-
logia. Nesse programa, os alunos também são orientados por professores da UFPB.
 Mais informações:
(83) 3216-7195 e 3216-7354 
cgpaic@prpg.ufpb.br 
E nas Assessorias de Pesquisas dos Centros

PIBITI
Programa Institucional de Bolsa de  Iniciação em Desenvolvimento Tecnoló-
gico e Inovação

PIVITI
Programa Institucional de Voluntários de Iniciação em Desenvolvimento Tecnoló-
gico e Inovação

Programa Jovens Talentos Para Ciência da CAPES
Esse programa concede bolsas de Iniciação Científica a estudantes matriculados 
exclusivamente no 1º e 2º semestre, em Instituições Federais de Ensino superior, em 
nível de graduação. O objetivo principal é a preparação de estudantes para participa-
rem do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) da Capes, 
Ciência sem Fronteiras (CsF) ou Programas de Iniciação Científica (PIBIC/CNPq).
Mais informações:
(83) 3216-7195 e 3216-7354 
cgpaic@prpg.ufpb.br

Ciência Sem Fronteiras
O programa tem como finalidade promover a consolidação, expansão e internacio-
nalização da ciência e tecnologia, da inovação e da competitividade brasileira por 
meio do intercâmbio e da mobilidade internacional. A iniciativa é fruto de esforço 
conjunto dos Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e do Minis-
tério da Educação (MEC), por meio de suas respectivas instituições de fomento: o 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e tecnológico (CNPq) a Coorde-
nação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).
Mais Informações:
(083) 3216-7195 e 3216-7354



16

EXTENSÃO (PRAC)

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL (PRAPE)

Os programas da PRAC têm o objetivo de contribuir para a formação aca-
dêmica dos estudantes dos cursos de graduação e das escolas técnicas, a 
partir da experiência em extensão universitária, com o desenvolvimento de 
ações identificadas com as demandas provenientes da sociedade paraibana, 
no sentido de promover impactos sociais positivos, partindo de um trabalho 
conjunto com a comunidade envolvida. A participação em projetos de ex-
tensão pode ser aproveitada como disciplina optativa de até quatro créditos.

- PROEXT conta com recursos financeiros e bolsas ofertadas aos discentes 
participantes; 
- PROBEX possui bolsas disponibilizadas pela UFPB; e o 
- FLUEX é de natureza voluntária.

Mais informações:
Coordenação de Assistência e Promoção Estudantil (COAPE)
(83) 3216-7078

As ações desenvolvidas pela PRAPE estão pautadas em programas e ativi-
dades vinculadas ao desenvolvimento acadêmico e científico dos estudantes, 
entre elas destacam-se:
- Acesso ao Sistema de Restaurantes Universitários, em todos os Campi de 
forma gratuita;
- Programa de permanência através das Residências Universitárias;
- Programa de permanência através do Benefício Auxílio Moradia;
- Programa de permanência através do Benefício Auxílio Alimentação;
- Programa de permanência através do Benefício Auxílio Transporte;
- Programa de apoio à realização de Eventos Acadêmicos;
- Programa de apoio à participação em Eventos Acadêmicos, locais, regionais 
e nacionais;
- Programa Aluno Apoiador para estudantes com deficiência;
- Ações em nível de saúde com acompanhamento por Psicólogas, Assistentes 
Sociais e outras especialidades;
- Programa de apoio aos Centros Acadêmicos;
Acesse a página da PRAPE, no sítio da UFPB, para informações, esclareci-
mentos e orientações de como requerer os benefícios.

Programas e Projetos Acadêmicos
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INTERCÂMBIO ESTUDANTIL

PIANI
Programa de Intercâmbio Interna-
cional
Tem por objetivo estimular e facili-
tar o  processo de intercâmbio aca-
dêmico de estudantes de graduação 
da UFPB. O programa prevê estágio 
no exterior, podendo o discente per-
manecer até dois semestres em ins-
tituições de ensino superior com as 
quais a UFPB mantém convênios de 
cooperação acadêmica e intercâm-
bio estudantil.
As instituições conveniadas não co-
bram taxas acadêmicas dos estudan-
tes da UFPB, mas as despesas com 
deslocamento, alojamento e alimen-
tação são de responsabilidade do 
estudante selecionado. Ao término 
do programa, o estudante poderá 
aproveitar os créditos das discipli-
nas cursadas no exterior.
Anualmente, a Assessoria para As-
suntos Internacionais da UFPB di-
vulga, em sua página na internet, 
o calendário de inscrições 
para o processo seletivo.
Mais informações:
www.ufpb.br/aai

MOBILIDADE ESTUDANTIL
A UFPB participa do Programa An-
difes de Mobilidade Acadêmica. Esse 
programa é dirigido a alunos regu-
larmente matriculados em cursos de 
graduação de Instituições Federais de 
Ensino Superior (IFES) no Brasil, que 
tenham integralizado, na IFES de ori-
gem, todas as disciplinas previstas para 
os dois primeiros períodos. O estudan-
te participante desse convênio terá vín-
culo temporário com a IFES receptora, 
dependendo, para isto, da existência de 
disponibilidade de vaga e das possibi-
lidades de matrícula na(s) disciplina(s) 
pretendida(s).
Mais informações:
Coordenação de Escolaridade -
CODESC.
(83) 3216-7383
www.prg.ufpb.br

Praça da Alegria - Campus I



Biblioteca Central - Campus I
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Biblioteca Central e Setoriais
O Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal da Paraíba - SISTEMOTECA – é 
um conjunto de Bibliotecas integradas sob os aspectos funcional e operacional, ten-
do por objetivo a unidade e harmonia das atividades educacionais, científicas tecno-
lógicas e culturais da UFPB, voltadas para a aquisição, tratamento, armazenagem, 
recuperação e disseminação de informações (empréstimo, devolução e renovação 
de livros), para o apoio aos programas de ensino, pesquisa e extensão.
Além do acervo físico de livros, dissertações, teses, periódicos e multimeios, o Sis-
tema de Bibliotecas da UFPB conta com acesso a portais de periódicos on-line e 
bases de e-books que podem ser acessados a partir do site da Biblioteca: www.
biblioteca.ufpb.br.
A inscrição nas Bibliotecas do Sistema deve ser feita diretamente pelo Sistema SI-
GAA através do link: https://sistemas.ufpb.br/sigaa/verTelaLogin.do.

BC – Biblioteca Central 
BS/CCEN - Centro de Ciências Exatas e da 
Natureza 
BS/CCHLA - Centro de Ciências Humanas 
Letras e Artes 
BS/CCJ - Centro de Ciências Jurídicas 
BS/CCM -Centro de Ciências Médicas 
BS/CCS - Centro Ciências da Saúde 
BS/CCSA – Centro de Ciências Sociais e Apli-
cadas 
BS/CE - Centro de Educação 
BS/CEAR - Centro de Energias Alternativas e 
Renováveis - 
BS/CT - Centro de Tecnologia 
BS/CTDR - Centro de Tec-
nologia e Desenvolvimento 
Regional 
BS/NDHIR - Núcleo de 
Documento e Informação 
Histórica Regional 
BS/HU - Hospital Universi-
tário 
BS/DH - Direitos Humanos 

BS/CCA - Centro de Ciências 
Agrárias

BS/CCHSA - Centro de Ciências 
Humanas, Sociais e Agrárias

BS/CCAE - Centro de Ciências 
Aplicadas e Educação

Campus I – João Pessoa Campus II – Areia

Campus III – Bananeiras

Campus IV – 
Mamanguape/Rio Tinto
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Informações úteis

O corpo discente possui uma entidade que representa os estudantes  da UFPB: o 
Diretório Central dos Estudantes (DCE). A representação por curso é feita pelos 
Centros ou Diretórios  Acadêmicos (DAs) e  (CAs).

O DCE é responsável pela expedição da carteira estudantil, que tem validade de um 
ano. Para obter sua carteira, o calouro deve procurar o DCE munido dos seguintes 
documentos: comprovante de matrícula; fotocópia de RG e CPF; formulário preen-
chido com foto 3x4. 
A sede da entidade fica no Centro Vivência da UFPB, campus I, em João Pessoa.
O DCE tem representações  para atender aos estudantes.

MAPA DO CAMPUS I

REPRESENTAÇÃO ESTUDANTIL

CARTEIRA DE ESTUDANTE



O corpo discente tem representações em todos os Órgãos Deliberativos da 
Universidade, ou seja, Colegiado de Curso, Colegiado Departamental, Con-
selho 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 
entre unidade de decisão e instância de recurso.

A UFPB dispõe de portal, canal de TV, informativo impresso e eletrônico, 
agência de notícias, para divulgar as ações e os projetos acadêmicos do seu 
curso. O NUDOC  é o Núcleo de Documentação Cinematográfica. O LDMI, 
Laboratório de Desenvolvimento de Material Instrucional, produz vídeo-aulas 
e outras mídias. A instituição também conta com uma Editora Universitária 
(EDU), com serviços gráficos e de editoração.

INSTÂNCIAS DE RECURSOS  
(REPRESENTAÇÃO ESTUDANTIL)

MÍDIAS
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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).
O CIA funciona na Pró-Reitoria de Assistência e Promoção ao Estudante (PRA-
PE), localizada no 1º andar do Prédio da Reitoria.
A coordenação do CIA funcionará nos seguintes períodos: 
  
2ª feiras: 14h até 17h
4ª feiras: 08h até 12h e 14h até 17h
6ª feiras: 14h até 17h.

Maiores informações:
(83) 32167827
e-mail: cia.ufpb@gmail.com

Disponível para os estudantes de todos os centros, o Laboratório de Inclu-
são Digital (LIDI) auxilia os estudantes nos trabalhos acadêmicos, pesqui-
sas e digitação. O LIDI dispõe de 79 computadores com acesso gratuito à 
internet. Para se cadastrar, os interessados devem comparecer ao laborató-
rio, localizado no Bloco C da Central de Aulas (CA), com os seguintes do-
cumentos: comprovante de matrícula, que pode ser histórico, declaração do 
curso ou horário individual e documento de identificação com foto. Horário 
de funcionamento: 8h às 21h, de segunda a sexta-feira.

Mais informações: 
3216-7886

O estudante pode recorrer à Ouvidoria da UFPB para criticar, reclamar ou su-
gerir sobre os ambientes e serviços mantidos pela instituição.
Mais informações:
(83) 3216-7729

COMITÊ DE INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE (CIA)

LABORATÓRIO DE INCLUSÃO DIGITAL (LIDI)

OUVIDORIA
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Integra o Sistema Universidade Aberto do Brasil (UAB), possibilitando educação 
superior de qualidade na modalidade a distância, junto aos 25 Polos Municipais, nos 
Estados da Paraíba, Pernambuco, Ceará e Bahia, com cursos autorizados pelo Minis-
tério da Educação (MEC).
O foco principal da Educação a Distância (EAD), como também é conhecida a 
UFPB Virtual, é a formação (graduação) de professores atuantes nas escolas públicas 
e o atendimento da enorme massa de jovens e adultos residentes no interior do Estado 
e que não têm acesso à educação superior pública.
São oferecidos onze cursos de licenciatura na modalidade a distância: Matemática, 
Letras (Língua Poretuguesa), Pedagogia, Ciências Biológicas, Ciências Agrárias, 
Ciências Naturais, Letras (Libras), Licenciatura em Computação, Bacharelado em 
Administração Pública, Letras (Espanhol) e Letras (Inglês).
Criada em 2007, a UFPB Virtual conta com o apoio de tutores presenciais em todos 
os polos e de tutores a distância, utilizan-
do-se das mais modernas tecnologias da 
informação e comunicação.
Os cursos são desenvolvidos para uso em 
um espaço virtual, por meio do ambiente  
de aprendizagem Moodle”. Também são 
utilizados materiais impressos, como CDs, 
DVDs, bibliotecas virtuais e assistência 
personalizada aos estudantes nos polos de 
apoio presencial.
Mais informações:
(83) 3216-7257
www.virtual.ufpb.br

Linhas de Ônibus
Da UFPB ao terminal de integração: Da UFPB, circulando o Hospital Universitário 

e indo ao Terminal de Integração :

Do Hiperbompreço passando pela UFPB e 
retornando à Mangabeira e Cidade Verde:

301 - MANGABEIRA;
302 - CIDADE VERDE;
303 MANGABEIRA;
304 - CASTELO BRANCO;
502 - COLINAS;
1502 - GEISEL - ALTO DO MATEUS;
3200 - CIRCULAR;
3507 - CIDADE VERDE;
3510 - BANCÁRIOS;

304 - CASTELO BRANCO;
5310 - BANCÁRIOS;
5307 - CIDADE VERDE;

5600, 5603 e 5605.
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Ementa de Disciplina – Fornecida pelo Departamento de origem da disci-
plina.

Matrícula em Disciplinas – Deve ser realizada pela Coordenação do Curso 
no período de matrícula estipulado no Calendário Acadêmico.

Dispensa de Disciplinas – Deve ser requerida na Coordenação do Curso, 
pelo aluno, mediante apresentação de histórico escolar e ementa da disciplina 
requerida.

Abreviação de Curso – Deve ser requerida na Coordenação de Curso, ob-
servado o período no calendário Acadêmico e os requisitos exigidos na  reso-
lução 50/2012 do CONSEPE.

Dilatação de Prazo – Deve ser requerida na Coordenação do Curso no últi-
mo período restante do aluno, observado o disposto na resolução do CONSEPE 
28/1996.

Trancamento de Período ou Disciplinas – Requerido na Coordenação do 
curso pelo aluno no prazo fi xado no calendário acadêmico. Quando a solicita-
ção ocorrer fora do prazo estipulado no Calendário Acadêmico, o aluno deve 
anexar documentos que comprovem motivos de força maior ou problemas de 
saúde.

Diploma – Solicitado pelo aluno na coordenação do curso, devendo apre-
sentar Nada Consta da Biblioteca Central, Certidão de Conclusão de Curso e 
outros documentos caso sejam exigidos pela coordenação de cada curso.

Do Terminal de integração ao cam-
pus I da UFPB:

Da Lagoa (CENTRO) ao campus I da 
UFPB

301, 302, 303, 304 (Avenida Pedro 
II);
517 - CASTELO BRANCO - (Aveni-
da Epitácio Pessoa);
5310 - BANCÁRIOS, 2300 - CIRCU-
LAR (Avenida Pedro II);
2307 - PENHA;
5307 - CIDADE VERDE;

1502 - VALENTINA;
1519 - VALENTINA;
2514 - CRISTO (Epitácio Pessoa);
2515 - CRISTO (Epitácio Pessoa);

Mais informações: (83) 3218-9341

Fonte: STTRANS

23

Onde e Como Conseguir?



-ADMINISTRAÇÃO
-ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
(EAD)
-ALIMENTOS
-ARQUITETURA E URBANISMO
-ARQUIVOLOGIA
-ARTES VISUAIS (LIC)
-ARTES VISUAIS (BACH)
-BIBLIOTECONOMIA
-BIOTECNOLOGIA
-CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 
(BACH)
-CIÊNCIAS ATUARIAIS
-CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (EAD)
-CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (BACH)
-CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (LIC)
-CIÊNCIAS CONTÁBEIS
-CIÊNCIAS DAS RELIGIÕES (LIC)
-CIÊNCIAS DAS RELIGIÕES 
(BACH)
-CIÊNCIAS ECONÔMICAS
-CIÊNCIAS NATURAIS (EAD)
-CIÊNCIAS SOCIAIS (LIC)
-CIÊNCIAS SOCIAIS (BACH)
-CINEMA E AUDIOVISUAL
-COMPUTAÇÃO (LIC) (EAD)
-COMUNICAÇÃO EM MÍDIAS 
DIGITAIS 
-DANÇA (LIC)
-DIREITO-JP
-DIREITO-SR
-EDUCAÇÃO FÍSICA (BACH)
-EDUCAÇÃO FÍSICA (LIC)
-ENFERMAGEM (BACH)
-ENFERMAGEM (LIC)
-ENGENHARIA AMBIENTAL
-ENGENHARIA CIVIL
-ENGENHARIA DE ALIMENTOS

-ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO
-ENGENHARIA DE ENERGIAS 
RENOVÁVEIS
-ENGENHARIA DE MATERIAIS
-ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
-ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 
MECÂNICA
-ENGENHARIA ELÉTRICA
-ENGENHARIA MECÂNICA
-ENGENHARIA QUÍMICA
-ESTATÍSTICA
-FARMÁCIA - FARMACÊUTICO
-FILOSOFIA (BACH)
-FILOSOFIA (LIC)
-FÍSICA (LIC)
-FÍSICA (BACH)
-FISIOTERAPIA
-FONOAUDIOLOGIA
-GASTRONOMIA
-GEOGRAFIA (LIC)
-GEOGRAFIA (BACH)
-GESTÃO PÚBLICA
-HISTÓRIA
-HISTÓRIA - MOVIMENTOS 
SOCIAIS DO CAMPO
-HOTELARIA
-JORNALISMO
-LETRAS - ESPANHOL
-LETRAS - FRANCÊS
-LETRAS - INGLÊS
-LETRAS - LETRAS CLÁSSICAS 
(GREGO E LATIM)
-LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA
-LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA 
(EAD)
-LETRAS - LIBRAS (EAD)
-LÍNGUAS ESTRANGEIRAS 
APLICADAS ÀS NEGOCIAÇÕES 
INTERNACIONAIS
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Cursos da UFPB 
CAMPUS I - João Pessoa



 -AGRONOMIA
 -CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (LIC)
 -CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 
(BACH)
 - MEDICINA VETERINÁRIA
 -QUÍMICA (LIC)
 -QUÍMICA (BACH)
 -ZOOTECNIA 

-ADMINISTRAÇÃO
-AGROECOLOGIA
-AGROINDÚSTRIA
-CIÊNCIAS AGRÁRIAS
-CIÊNCIAS AGRÁRIAS (EAD)
-PEDAGOGIA (LIC)
-TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA
-TÉCNICO EM AGROINDÚSTRIA
-TÉCNICO EM AGRICULTURA

-ANTROPOLOGIA
-CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 
(LIC)
-CIÊNCIAS CONTÁBEIS
-DESIGN 
-ECOLOGIA
-LETRAS - LÍNGUA
PORTUGUESA
-LETRAS - ESPANHOL (EAD)
-LETRAS - INGLÊS (EAD)
-MATEMÁTICA (LIC)
- PEDAGOGIA (LIC)
-SECRETARIADO EXECUTIVO 
BILÍNGUE
-SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

-MATEMÁTICA (LIC)
-MATEMÁTICA (BACH)
-MATEMÁTICA (EAD)
-MATEMÁTICA COMPUTACIONAL
-MEDICINA
-MÚSICA (LIC)
-MÚSICA (BACH)
-MÚSICA POPULAR 
(SEQUENCIAL)
-MÚSICA REGÊNCIA DE
BANDAS E FANFARRAS
-NUTRIÇÃO
-ODONTOLOGIA
-PEDAGOGIA
-PEDAGOGIA  (EAD)
-PEDAGOGIA (ED. CAMPO)
-PEDAGOGIA - MOVIMENTOS
SOCIAIS DO CAMPO
-PRODUÇÃO
SUCROALCOOLEIRA
-PSICOLOGIA (LIC)
- PSICOLOGIA (BACH)
-PSICOPEDAGOGIA
-QUÍMICA (LIC)
-QUÍMICA (BACH)
-QUÍMICA INDUSTRIAL
-RADIALISMO
-RELAÇÕES INTERNACIONAIS
-RELAÇÕES PÚBLICAS
-SERVIÇO SOCIAL
-TEATRO
-TERAPIA OCUPACIONAL
-TRADUÇÃO
-TURISMO
-TÉCNICO EM ENFERMAGEM
-TÉCNICO EM PRÓTESE DENTÁRIA
-TÉCNICO EM BIODIAGNÓSTICO
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CAMPUS II - Areia

CAMPUS III - Bananeiras

CAMPUS IV - Litoral Norte



Biblioteca Central - Campus I Litoral Norte - Campus II Clínica Escola de Fisioterapia - Campus I

Reitoria - Campus I

Bananeiras - Campus III Pista de Atletismo - Campus I Bloco de Mídias Digitais - Campus I

Bloco de Música - Campus I

Bananeiras - Campus III

Litoral Norte - Campus IV CT - Campus I Central de Aulas - Campus I

 Teatro Radegundes Feitosa - Campus I  Jardim do CCHLA - Campus I

CCTA - Campus I CCS - Campus I

Bananeiras - Campus III UFPB Virtual - Campus I
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Se liga nas fotos 



Biblioteca Central - Campus I

Coreto - Campus I CCSA - Campus I CCS - Campus I

Areia - Campus IIReitoria - Campus ILitoral Norte - Campus IV

CCJ- Campus I

CCA - Campus II

CCAE - Campus IV CE- Campus I Litoral Norte - Campus IV

CCEN - Campus I Hospital Universitário - Campus I

CCA - Campus II CT - Campus I

Bananeiras - Campus III Pista de Atletismo - Campus I
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