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A P R E S E N TA Ç Ã O

Bem-Vindos à Universidade Estadual do Piauí!
A graduação é o primeiro passo para uma importante
transformação na sua carreira. É na universidade que você entra
em contato com diferentes mundos, experiências e descobertas
fundamentais para o seu crescimento profissional e pessoal.
Ficamos muito felizes por você ter escolhido a nossa UESPI para
viver esse momento!
A UESPI é uma das principais instituições de ensino
superior público do Piauí. Nós estamos em todas as regiões,
proporcionando uma educação de qualidade. Acreditamos que
os três pilares de uma universidade - ensino, pesquisa e extensão
- são os principais responsáveis por promover a cidadania e a
transformação social.
Aqui, você realizará atividades integradas, seja em sala de aula,
nos laboratórios, no hospital-escola ou junto com a comunidade.
Você terá a oportunidade de desenvolver pesquisas científicas
que podem alterar a realidade das pessoas ao seu redor e o
melhor de tudo: você poderá ousar e se inventar. É dentro do
ambiente acadêmico que você também vai envolver-se em
grandes projetos e colocar em prática as suas próprias ideias.
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Isso acontece porque a UESPI se propõe a ser um ambiente
democrático e de diálogo, onde nossos alunos, professores,
servidores e colaboradores estão juntos e em constante busca
pelo conhecimento.
Aqui você também poderá seguir crescendo conosco, com nossas
especializações, mestrados e doutorados, além dos cursos de
formação e de extensão ofertados.
Elaboramos este Guia para melhorar sua vivência dentro da
nossa universidade. Com ele em mãos, você vai conhecer de
perto a estrutura e o funcionamento da UESPI e também vai
poder tirar suas dúvidas. Faça bom proveito do nosso primeiro
Guia da Universidade!

Nouga Cardoso Batista

Reitor da Universidade Estadual do Piauí
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U E S P I PA R A I N I C I A N T E S

A Universidade Estadual do Piauí é uma instituição de ensino
superior que tem como missão formar profissionais competentes,
éticos, detentores de uma visão crítica reflexiva e humanística
acerca da sociedade a que pertencem, a fim de promover uma
melhoria da qualidade de vida no âmbito estadual e nacional.
A UESPI deu seus primeiros passos em 1984, por meio da Lei
Estadual nº 3.967/1984, que instituiu a Fundação de Apoio ao
Desenvolvimento da Educação do Estado do Piauí (FADEP),
entidade mantenedora dos Centros de Formação de Recursos
Humanos, para o ensino da rede pública estadual em nível superior.
Em 1985, através do Decreto Federal nº 91.851, foi autorizado
a funcionar o Centro de Ensino Superior. Com uma estrutura de
cursos superiores já em andamento, o Poder Executivo Estadual
aprova a Lei nº 4.230/88 com objetivo de criar as condições
necessárias para instalação da UESPI.
Mas é o dia 28 de julho de 1986 que marca o início da nossa
Universidade. Essa foi a data em que se realizou a aula inaugural
dos cursos de: Pedagogia/Magistério, Ciências Biológicas,
Matemática, Letras/Português, Letras/Inglês e Bacharelado
em Administração. A nossa primeira aula foi ministrada pelo
professor Dr. Luís Soares Araújo Filho, então subsecretário de
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Desenvolvimento Educacional do Ministério da Educação (MEC),
integrante da equipe que elaborou o projeto de criação da FADEP.
Através de Decreto Federal de 25 de fevereiro de 1993, a
Universidade foi autorizada a funcionar como uma instituição
multicampi, ampliando suas instalações para as cidades de
Floriano, Parnaíba, Picos e Corrente. Foi no mesmo ano que
lançamos o primeiro edital para ingressos de alunos por meio de
vestibular.
Desde a sua inauguração, a instituição de ensino superior
público de maior importância do estado, passou por inúmeras
transformações, reformas e ampliações. E com mais de trinta
anos de existência, ela segue levando ensino de qualidade aos
piauienses.
Atualmente, a UESPI está em todas as regiões do Piauí, com
campi instalados nas cidades de: Teresina, Parnaíba, Piripiri,
Campo Maior, Picos, Oeiras, Floriano, São Raimundo Nonato,
Uruçuí, Bom Jesus e Corrente, ofertando cursos de graduação na
modalidade presencial, especial e a distância e, na pós-graduação,
especializações, mestrados e doutorados em diversas áreas.
Levando em consideração o ensino, a pesquisa e a extensão,
a UESPI oferta oportunidade de formação nas áreas: Ciências
Humanas e Letras, Ciências da Natureza, Ciências Sociais
Aplicadas, Ciências da Educação, Comunicação e Artes, Ciências
da Saúde, Ciências da Tecnologia e Urbanismo e Ciências
Agrárias.
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E S T R U T U R A A D M I N I S T R AT I V A
Uma universidade, para manter-se em pleno funcionamento,
precisa ser bem administrada. Para isso, existem órgãos
responsáveis pela dinâmica administrativa, financeira e didáticopedagógica. Aqui você irá conhecer melhor os principais órgãos
gestores da Universidade Estadual do Piauí e o que cada um pode
fazer para contribuir com a sua vida acadêmica.

Conselhos Superiores
Os Conselhos Superiores da UESPI são órgãos deliberativos,
normativos e consultivos em matéria administrativa e didáticocientífica, cujas competências estão disciplinadas no Regimento
Geral. Ao todo, quatro Conselhos regem a UESPI. São eles:
Conselho Universitário (CONSUN): órgão máximo
deliberativo, normativo e consultivo. Tem a função de
exercer a supervisão, traçar a política universitária e fixar
o quadro de vagas a serem ofertadas anualmente pela
universidade. É responsável por emitir parecer sobre os
planos de expansão e desenvolvimento, bem como a criação,
a modificação e a extinção de órgãos da universidade;
deliberar sobre processo eleitoral da instituição; constituir
comissões permanentes e transitórias; julgar os recursos
e vetos a ele encaminhados em última instância;
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Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPEX): órgão
superior deliberativo e consultivo, responsável por
homologar o calendário acadêmico da universidade;
aprovar a criação e a extinção de curso de graduação e
pós-graduação; estabelecer e avaliar as políticas globais
para o ensino, pesquisa e extensão; aprovar normas de
avaliação dos Programas de Capacitação Docente com
base na legislação vigente; aprovar a criação e organização
de atividades pedagógicas, além de normas de concessão
de bolsas de trabalho, estágio, monitoria, pesquisa e
extensão;
Conselho Diretor (CONDIR): órgão que possui a função
de deliberar, por maioria absoluta de seus membros,
sobre alienação de bens móveis e imóveis da Fundação
Universidade Estadual do Piauí; aprovar convênios,
contratos, acordos culturais, pedidos de financiamentos,
empréstimos, acordos que importem em compromisso
financeiro para a instituição; aprovar o plano anual das
atividades e o relatório do ano anterior; aprovar o plano de
cargos e carreira dos docentes da universidade; aprovar
os planos de expansão e desenvolvimento, bem como a
criação, modificação e extinção de órgãos;
Conselho de Administração e Planejamento (CONAPLAN):
órgão responsável por aprovar convênios firmados entre
a universidade e outras instituições; emitir parecer sobre
a criação, extinção, fusão, ampliação, desdobramento
de atividades pedagógicas, assim como de cursos de
graduação, pós-graduação e extensão; propor o orçamento
geral da universidade ao Conselho Diretor; apresentar
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diretrizes da proposta orçamentária às Unidades
Universitárias para suas previsões de execução; deliberar
quanto aos aspectos administrativos e financeiros, sobre
acordos entre unidades universitárias e entidades oficiais
ou particulares para a realização de atividades didáticas e
de pesquisa.

Administração Superior
A Administração Superior é composta pelos Órgãos
Executivos Superiores da nossa universidade. São eles:
Reitoria: órgão executivo da Administração Superior da
Universidade Estadual do Piauí que administra todas as
atividades universitárias, com sede no Campus Poeta
Torquato Neto, em Teresina;
Vice-Reitoria: órgão que exerce as atribuições delegadas
pela Reitoria e é o substituto em faltas ou impedimentos,
além de sucessor em caso de vacância;
Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PREG): trata dos
assuntos referentes à organização acadêmica do ensino
de graduação. Entre as suas funções, destacam-se a de
propor novos cursos, organizar as grades curriculares dos
cursos já existentes e gerenciar o processo de ingresso à
universidade e de matrícula de estudantes;
Pró-Reitoria de Extensão, Assuntos Estudantis e Comunitários
(PREX): órgão responsável pela Política de Extensão
Universitária voltada ao desenvolvimento de programas,
projetos e serviços ofertados pela universidade com ênfase
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na inclusão social, de forma integrada e articulada com
ensino e pesquisa. A política de assistência estudantil e
comunitária é estruturada por meio de diversos programas
institucionais, incluindo auxílios financeiros, estágios
curriculares e extracurriculares, apoio psicopedagógico,
entre outros;
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROP):
órgão responsável pelos cursos de pós-graduação da
universidade - especialização, mestrado e doutorado. Além
disso, também cuida dos assuntos referentes à pesquisa
na instituição, coordenando grupos e projetos de pesquisa
desenvolvidos por alunos e professores;
Pró-Reitoria de Administração (PRAD): órgão responsável
por definir as políticas, prioridades e estratégias dos
programas a serem realizados na instituição, bem como
apoiar e suprir as unidades-fins de infraestrutura física,
recursos humanos e materiais da universidade;
Pró-Reitoria de Planejamento e Finanças (PROPLAN):
órgão responsável pelo assessoramento da política
global de planejamento e finanças, contemplando a
gestão orçamentária e financeira, o controle contábil e as
prestações de conta da UESPI, observando os princípios
da administração pública e a eficácia dos recursos da
universidade.       
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Estrutura Organizacional
Para que você consiga visualizar, de forma ampla a estrutura
da nossa universidade, veja o organograma abaixo:
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P R I N C I PA I S F O R M A S D E I N G R E S S O
NA INSTITUIÇÃO
Desde 2012, a seleção regular de alunos ingressantes
na nossa Universidade é feita através do Sistema de Seleção
Unificada (Sisu), gerenciado pelo Ministério da Educação (MEC).
O processo seletivo é realizado em fase única e tem como base
a nota do estudante no Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM)
do ano imediatamente anterior. Geralmente, uma vez ao ano, a
nossa universidade abre seletivo para novos alunos, obedecendo
ao cronograma estabelecido pelo MEC. O ingresso também
ocorre por meio de vestibular no caso dos cursos de graduação
para a modalidade a distância e por meio da Plataforma Paulo
Freire nos cursos do Plano Nacional de Formação de Professores
(PARFOR).
Existe mais uma forma de ingresso de alunos nos cursos da
modalidade presencial ofertados pela UESPI: Portador de Diploma
de Curso Superior. É uma forma de oportunizar o ingresso de
qualquer pessoa em um novo curso de graduação. Portadores de
Diploma de Curso de Graduação emitido por qualquer instituição
de ensino superior, devidamente credenciada pelo MEC, podem
realizar o processo seletivo e concorrer a uma vaga em cursos da
UESPI. A quantidade de vagas existentes, os prazos, os critérios
para classificação e outras informações são disponibilizadas
em Edital divulgado no site institucional, conforme calendário
acadêmico-administrativo.
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INFORMAÇÕES ACADÊMICAS

Com o objetivo de melhor orientar sobre os procedimentos
institucionais, apresentamos a seguir importantes informações
acadêmicas da Universidade Estadual do Piauí. Confira:

Calendário Acadêmico-Administrativo
É o documento que contém todas as informações referentes
às atividades anuais realizadas na nossa universidade, desde
datas de matrículas, eventos e seleções internas. Ele é aprovado
pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – (CEPEX) e é
divulgado anualmente no site institucional da UESPI, para que
servidores, alunos, professores e interessados em geral tenham
ciência de todas as datas importantes.

Matrículas
Existem duas formas de matrículas para ingresso na
nossa universidade e nos semestres letivos: institucional, que
requer entrega de documentação para ingressar na instituição;
e curricular, que compreende o acesso às disciplinas semestrais
de cada curso. A cada semestre letivo o aluno deve realizar
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a renovação de sua matrícula através do Aluno Online ou
presencialmente na Coordenação de Curso. Vale ressaltar que o
estudante deve ter obtido aprovação nas disciplinas anteriores
para cursar as seguintes.

Formas de interrupção de curso

Trancamento
de Matrícula

Cancelamento
de Matrícula

É permitido quando há
apresentação de justa causa.
Dentre as possibilidades
para a solicitação, estão:
mudança
de
endereço
municipal ou estadual e
tratamento de enfermidade
que
necessite
de
afastamento acadêmico. A
matrícula poderá ser reaberta
com nova justificativa no
semestre seguinte ou na
ocasião de abertura do
semestre subsequente.

É
a
interrupção
total
do
vínculo
do
aluno
com a universidade. O
cancelamento de matrícula
inviabiliza o acesso do aluno
às disciplinas do curso ora
matriculado.
Após
este
procedimento, o vínculo
pode ser retomado somente
após aprovação em novo
curso.
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Tipos de transferências

Transferência
Interna/Intercampi:

Transferência
Externa:

É uma forma de mobilidade
acadêmica em que o
aluno poderá transferirse para outro campus da
universidade. O estudante
só pode pedir transferência
interna
quando
houver
vagas disponíveis no curso
pretendido, conforme edital
a ser disponibilizado no site
institucional;

É uma forma de mobilidade
destinada a estudantes
matriculados em cursos
superiores
de
qualquer
universidade ou faculdade
do
Brasil,
devidamente
credenciada
pelo
MEC,
que desejam mudar para
os cursos oferecidos pela
UESPI. A transferência pode
ser realizada somente para o
mesmo curso, de acordo com
o número de vagas e segundo
a
classificação
obtida,
obedecendo os critérios de
seleção de edital divulgado
no site institucional.

Reintegração de Curso
A Reintegração de Curso é uma forma de o aluno se
reintegrar ao seu curso após a sua interrupção. O aluno que
deseja realizar a reintegração de curso deverá obrigatoriamente
observar a existência de bloco e/ou disciplina para flexibilização
e o cumprimento da adaptação curricular.

18

Sistemas de acesso online
Para facilitar o acesso da comunidade acadêmica a
informações essenciais e pessoais referentes ao seu vínculo
com a universidade, a UESPI dispõe de sistemas de acesso online
disponibilizados no site institucional. São eles:
AlunoOnline: neste ambiente virtual, o aluno de graduação
tem acesso ao seu histórico semestralmente, além de
todos seus dados pessoais e do curso;
ProfessorOnline: o professor utiliza o recurso para emissão
de notas de alunos, disciplinas e materiais referentes às
disciplinas ministradas em cada período;
TécnicoOnline: o técnico tem todo acompanhamento de
suas atividades a partir deste mecanismo que apresenta
informações de setor de lotação, trabalho executado e
demais tarefas referentes a sua lotação;
SIGPROP: o Sistema Integrado de Gerenciamento da
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação armazena os
editais dos programas referentes à atuação de pesquisa
e pós-graduação, além de informações sobre resultados
e inscrições. Professores que solicitam afastamento para
qualificação também acompanham seus processos de
liberação através do sistema;
SIGPREX: o Sistema Integrado de Gerenciamento da PróReitoria de Extensão, Assuntos Estudantis e Comunitários
gerencia os dados sobre programas ou projetos de
extensão. Nele, os professores e os alunos podem ter
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acesso aos dados referentes à seleção e enviar relatórios
necessários para validação de ações posteriores aos
períodos finalizados.
BibliotecaOnline: a plataforma permite que a comunidade
acadêmica utilize a área do usuário, sendo possível alterar
senha, realizar renovações e reservas online, consultar
posição de reservas, ver histórico de transações e ler
notícias.

ENADE
O Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE)
é um programa do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (Inep) responsável por avaliar o
rendimento dos concluintes dos cursos de graduação, em relação
aos conteúdos programáticos, habilidades e competências
adquiridas em sua formação. O exame é obrigatório para ingresso
na UESPI e é realizado anualmente. A situação de regularidade
do estudante no Exame deve constar em seu histórico escolar.

Colação de Grau
A colação de grau é o momento solene em que os
graduandos, após concedida a outorga do grau pelo representante
da Administração Superior, tornam-se graduados. As colações de
grau realizadas pela UESPI são regulamentadas pela Resolução
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CONSUN Nº 007/2015. Para facilitar o acesso às informações
referentes a essa solenidade oficial, a universidade disponibiliza,
no site institucional, o Manual de Eventos, Cerimonial e Protocolo.
As colações de grau estão divididas em três modalidades,
sendo elas:
Colação de Grau Convencional: nesta modalidade, o
momento solene acontece necessariamente às quintas
e sextas-feiras na capital e aos sábados no interior. As
comissões de formaturas devem agendar a data junto ao
Cerimonial Universitário, nas datas determinadas, sempre
um semestre antes do último de seus cursos e o evento
deve ser realizado no semestre após a conclusão do curso
da turma solicitante;
Colação de Grau em separado: estas são feitas em caráter
anual e acontecem quinzenalmente, conforme calendário
determinado pelo Cerimonial Universitário;
Colação de Grau Extraordinária: as Colações de Grau
Extraordinárias acontecem somente em caráter de
urgência e justificada com documentos comprobatório,
por exemplo, quando da aprovação em concurso público,
aprovação em programa de pós-graduação stricto sensu
ou convocação de emprego, em que o aluno precise do
diploma para comprovar titulação.
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Láurea Acadêmica de Graduação
A Láurea Acadêmica de Graduação foi criada por meio da
Resolução CONSUN nº 001/2019, como distinção de mérito
ao aluno concludente de cada curso de graduação que obtiver
melhor desempenho acadêmico.
É um título honorífico, sob a forma de certificado, concedido
ao aluno que apresentar melhor desempenho ao longo do curso
no aspecto de aprendizagem dos conteúdos, programas de
monitoria, pesquisa, extensão, bom comportamento e o Índice de
Rendimento Acadêmico maior ou igual a 9,0, que serão avaliados
pela Coordenação de cada curso. O aluno laureado receberá um
Certificado firmado pelo Reitor, ou seu representante legal, e pelo
discente, e será concedida, impreterivelmente, no ato de Colação
de Grau nas três modalidades: Convencional, Em Separado e
Extraordinária.
Para fazer jus ao recebimento da Láurea Acadêmica, o
aluno deverá preencher os requisitos assegurados na Resolução
CONSUN nº 001/2019.
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U N I D A D E S U N I V E R S I TÁ R I A S
A UESPI leva ensino superior de qualidade a todas as regiões
do Piauí. Ao todo, a Universidade está em 11 cidades. Confira a
localização de nossos campi:
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Campus Poeta Torquato Neto: Rua João Cabral, 2231 - Bairro
Pirajá, Teresina;
Campus Clóvis Moura: Rua Desembargador Berilo Mota, S/N
- Bairro: Itararé, Teresina;
Campus Professor Alexandre Alves de Oliveira: Avenida
Nossa Senhora de Fátima, S/N - Bairro: de Fátima, Parnaíba;
Campus Professor Antônio Giovani Sousa: Avenida Marechal
Castelo Branco, 180 - Bairro: Petecas, Piripiri;
Campus Heróis do Jenipapo: Avenida Santo Antônio, S/N Bairro: São Luís, Campo Maior;
Campus Professor Barros Araújo: BR 316, KM 299 - Bairro:
Altamira, Picos;
Campus Possidônio Queiroz: Avenida Desembargador
Cândido Martins, 67 - Bairro: Centro, Oeiras;
Campus Profa. Josefina Demes: Rodovia BR 343, S/N - Bairro:
Campo Velho, Floriano;
Campus Professor Ariston Dias Lima: Rua Antônio de
Carvalho, 150 - Bairro: Centro, São Raimundo Nonato;
Campus Uruçuí: Rua Almir Benvindo, S/N - Bairro: Malvinas,
Uruçuí;
Campus Dom José Vasquez: Praça Alcebíades Morais, S/N Bairro: Josué Parente, Bom Jesus;
Campus Deputado Jesualdo Cavalcanti: Avenida Joaquim
Nogueira de Oliveira, S/N - Bairro: Aeroporto, Corrente.
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GRADUAÇÃO

A aprovação em uma graduação é o primeiro passo para
quem conclui o ensino médio e deseja realizar sonhos. Ela acaba
sendo um diferencial importante para quem pretende impulsionar
a carreira profissional, além de contribuir para a formação pessoal
de qualquer cidadão.
Para planejar que caminho seguir, é necessário que o aluno
escolha atentamente a área que gostaria de atuar ou a profissão
que gostaria de exercer. A Universidade de Estadual do Piauí
(UESPI) oferece cursos de graduação no regime regular em todas
as áreas do conhecimento. São cursos com duração de quatro
a seis anos. A seleção para cursos presenciais é feita por meio
de provas organizadas anualmente pelo Sistema de Seleção
Unificada (SISU) do Ministério da Educação (MEC). Os estudantes
podem escolher o curso desejado, de acordo com a oferta nos 11
campi distribuídos por todas as regiões do Piauí.
A UESPI possui dois tipos de graduação:
Bacharelado: habilita o portador do título a atuar em áreas
específicas do mercado de trabalho;
Licenciatura: habilita o portador do título a ministrar aula para
educação infantil e básica (ensino fundamental e médio) ou
nível técnico.
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Confira na tabela abaixo todos os cursos ofertados por
nossa universidade:

CURSOS
Ciências Sociais
Licenciatura
Geografia
Licenciatura

História
Licenciatura
Letras Espanhol
Licenciatura
Letras Inglês
Licenciatura
Letras Português
Licenciatura

UNIDADES
Teresina, Parnaíba

08 semestres

Teresina (Torquato Neto
e Clóvis Moura), São
Raimundo Nonato, Floriano,
Barras e Campo Maior

08 semestres

Teresina (Torquato Neto
e Clóvis Moura), São
Raimundo Nonato, Floriano,
Parnaíba, Oeiras, Barras e
Campo Maior

08 semestres

Teresina (Torquato Neto)

08 semestres

Teresina (Torquato Neto),
Parnaíba e Piripiri

08 semestres

Teresina (Torquato Neto e
Clóvis Moura), Bom Jesus,
Floriano, Oeiras, Parnaíba,
Picos, Piripiri

08 semestres
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Filosofia
Licenciatura
Ciências Biológicas
Licenciatura
Física
Licenciatura
Matemática
Licenciatura
Química
Licenciatura

Pedagogia
Licenciatura

Educação Física
Licenciatura
Educação Física
Bacharelado
Ciências Biológicas
Bacharelado

Parnaíba

08 semestres

Teresina (Torquato Neto),
Picos, São Raimundo
Nonato, Floriano, Campo
Maior, Corrente e Parnaíba

08 semestres

Teresina (Torquato Neto) e
Piripiri

08 semestres

Teresina (Torquato Neto e
Clóvis Moura) e Oeiras

08 semestres

Teresina (Torquato Neto),
Piripiri

08 semestres

Teresina (Torquato Neto e
Clóvis Moura), Bom Jesus,
Campo Maior, Corrente,
Floriano, Oeiras, Parnaíba,
Picos, Piripiri, Uruçuí e São
Raimundo Nonato

09 semestres

Teresina (Torquato Neto),
Floriano e Picos

08 semestres

Teresina (Torquato Neto)

09 semestres

Teresina (Torquato Neto)

08 semestres
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Administração
Bacharelado
Biblioteconomia
Bacharelado
Ciências Contábeis
Bacharelado
Direito
Bacharelado
Turismo
Bacharelado
Jornalismo
Bacharelado
Enfermagem
Bacharelado
Fisioterapia
Bacharelado
Medicina
Bacharelado
Psicologia
Bacharelado

Teresina (Clóvis Moura e
Torquato Neto), Floriano,
Picos e Uruçuí

08 semestres

Teresina (Torquato Neto)

08 semestres

Teresina (Torquato Neto e
Clóvis Moura), Floriano e
Picos

08 semestres

Teresina (Torquato Neto
e Clóvis Moura), Corrente,
Parnaíba, Picos, Bom Jesus,
Piripiri e Floriano

10 semestres

Teresina (Torquato Neto)

08 semestres

Teresina (Torquato Neto) e
Picos

08 semestres

Teresina (Torquato Neto),
Parnaíba, Picos e Floriano

10 semestres

Teresina (Torquato Neto)

10 semestres

Teresina (Torquato Neto)

12 semestres

Teresina (Torquato Neto)

10 semestres
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Odontologia
Bacharelado
Ciência da
Computação
Bacharelado
Engenharia Civil
Bacharelado
Engenharia Elétrica
Bacharelado
Engenharia
Agronômica
Bacharelado
Zootecnia
Bacharelado

Parnaíba

Teresina (Torquato Neto),
Piripiri, Parnaíba e Floriano

10 semestres
09 semestres
(Teresina)
08 semestres
(interior)

Teresina (Torquato Neto)

10 semestres

Teresina (Torquato Neto)

10 semestres

Teresina (Torquato Neto),
Picos, Corrente, Uruçuí e
Parnaíba

10 semestres

Teresina (Torquato Neto) e
Corrente

10 semestres

Confira abaixo informações mais detalhadas sobre nossos
cursos, divididas por áreas de conhecimento:

Ciências Humanas e Letras
Licenciatura em Ciências Sociais: O curso proporciona ao
licenciado trabalhar como professor em instituições de
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ensino que oferecem cursos de nível fundamental e médio,
podendo ainda atuar em editoras e em órgãos públicos e
privados que produzem e avaliam programas e materiais
didáticos para o ensino presencial e a distância. Além
disso, atua em espaços de educação não-formal, em
empresas que demandem sua formação específica e em
instituições que desenvolvem pesquisas educacionais. O
curso possui um total de 3.210 horas.
Licenciatura em Geografia: O licenciado em Geografia
trabalha como professor em instituições de ensino que
oferecem cursos de nível fundamental e médio; poderá
ainda atuar em editoras e em órgãos públicos e privados
que produzem e avaliam programas e materiais didáticos
para o ensino presencial e a distância. Além disso, atua
em espaços de educação não formal, como feiras de
divulgação científica, museus e unidades de conservação;
em empresas que demandem sua formação específica e
em instituições que desenvolvem pesquisas educacionais.
Também pode atuar de forma autônoma, em empresa
própria ou prestando consultoria, conforme os Referenciais
Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação/
Secretaria de Educação Superior. O curso possui um total
de 3.250 horas.
Licenciatura em História: O curso forma profissionais que
querem ampliar e aplicar seus conhecimentos, estudando
e desenvolvendo ações voltadas a um mercado com
características fortemente competitivas, estabelecendo
relações entre história, educação, ciência e sociedade;
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habilitar para o exercício do ensino e da pesquisa na
Educação Básica, bem como da pesquisa acadêmica na
área de História; desenvolver a pesquisa, a produção do
conhecimento e sua difusão não só no âmbito acadêmico,
mas também em instituições de ensino, museus, órgãos
de preservação de documentos e no desenvolvimento de
políticas e projetos de gestão do patrimônio cultural. O
curso possui um total de 3.295 horas.
Licenciatura em Letras Espanhol: O licenciado trabalha
como professor em instituições de ensino que oferecem
cursos de nível fundamental e médio; podendo ainda atuar
em editoras, consulados e em órgãos públicos e privados
que produzem e avaliam programas e materiais didáticos
para o ensino presencial e a distância. Além disso, atua
em espaços de educação não formal, como escolas de
idioma, feiras de divulgação científica e museus; em
empresas que demandem sua formação específica e em
instituições que desenvolvem pesquisas educacionais.
Também pode atuar de forma autônoma, em empresa
própria ou prestando consultoria, conforme os Referenciais
Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação/
Secretaria de Educação Superior. O curso possui um total
de 3.400 horas.
Licenciatura em Letras Inglês: O curso proporciona ao
licenciado trabalhar como professor em instituições de
ensino que oferecem cursos de nível fundamental e médio;
podendo atuar ainda em editoras, consulados e em órgãos
públicos e privados que produzem e avaliam programas e

31

materiais didáticos para o ensino presencial e a distância.
Além disso, atua em espaços de educação não formal,
como escolas de idioma, feiras de divulgação científica
e museus; em empresas que demandem sua formação
específica e em instituições que desenvolvem pesquisas
educacionais. O curso possui um total de 3.520 horas.
Licenciatura em Letras Português: O curso proporciona ao
licenciado trabalhar como professor em instituições de
ensino; formar profissionais interculturalmente qualificados
para o ensino de Língua Portuguesa e de Literaturas
de Língua Portuguesa, capazes de atuar nos diversos
contextos linguísticos; prover os meios necessários para
o conhecimento da estrutura, do funcionamento e dos
usos da língua nas mais diversas manifestações culturais,
desenvolvendo habilidades e competências específicas
para a atuação científica da área de formação docente.
Além disso, busca fomentar conhecimentos linguísticos e
literários de forma interdisciplinar, autônoma e significativa,
para a ação educativa nos níveis fundamental, médio e
superior. O curso possui um total de 3.330 horas.
Licenciatura em Filosofia: O curso proporciona a percepção
da integração necessária entre a filosofia e a produção
científica e artística, bem como com o agir pessoal e
político; formação da capacidade de relacionar o exercício
da crítica filosófica com a promoção integral da cidadania
e com o respeito à pessoa, dentro da tradição de defesa
dos direitos humanos em Filosofia. O profissional pode
trabalhar em instituições de ensino que ofertam cursos de
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nível fundamental e médio; poderá ainda atuar em espaços
escolares e não-escolares, como editoras, hospitais,
empresas e em órgãos públicos e privados que produzem
e avaliam programas e materiais didáticos para o ensino
presencial e a distância. Além disso, atua em empresas
que demandem sua formação específica e em instituições
que desenvolvem pesquisas educacionais. O curso possui
um total de 3.510 horas.

Ciências da Natureza
Bacharelado em Ciências Biológicas: O biólogo pode
atuar como pesquisador em instituições de ensino
superior, empresas e laboratórios de pesquisa científica
e tecnológica; poderá, ainda, atuar em laboratórios
de
análises
imuno-hematológicas,
toxicológicas,
epidemiológicas, moleculares e forenses; em clínicas de
terapia gênica e reprodução humana assistida; em órgãos
públicos de Vigilância Sanitária, licenciamento e perícias
ambientais, demarcação, conservação e restauração de
Reservas Legais e Áreas de Proteção Permanente; em
Unidades de Conservação. Também pode atuar de forma
autônoma, em empresa própria ou prestando consultoria.
O curso possui um total de 3.600 horas.
Licenciatura em Ciências Biológicas: O licenciado trabalha
como professor em instituições de ensino que oferecem
cursos de nível fundamental e médio. Além disso, atua
em espaços de educação não-formal, como feiras de
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divulgação científica, museus, zoológicos e unidades de
conservação. Também em empresas que demandem sua
formação específica e em instituições que desenvolvem
pesquisas educacionais. Também pode atuar, de forma
autônoma, em empresa própria ou prestando consultoria.
O curso possui um total de 3.370 horas.
Licenciatura em Física: O curso proporciona ao licenciado
em Física dominar e aplicar princípios gerais e fundamentais
da Física, estando familiarizado com suas áreas clássicas
e modernas; diagnosticar, formular e encaminhar a solução
de problemas físicos, experimentais ou teóricos, práticos
ou abstratos; fazer uso dos instrumentos laboratoriais ou
matemáticos apropriadamente. Pode atuar como professor
em instituições de ensino que oferecem cursos de nível
fundamental e médio. Além disso, atua em espaços de
educação não-formal, como feiras de divulgação científica,
museus. O curso possui um total de 3.310.
Licenciatura em Matemática: O licenciado em Matemática
trabalha como professor em instituições de ensino que
ofertem cursos de nível fundamental e médio; podendo
ainda atuar em editoras e em órgãos públicos e privados
que produzem e avaliam programas e materiais didáticos
para o ensino presencial e a distância. Além disso, atua em
espaços de educação não formal, como feiras de divulgação
científica e museus; em empresas que demandem sua
formação específica e em instituições que desenvolvem
pesquisas educacionais. Também pode atuar, de forma
autônoma, em empresa própria ou prestando consultoria.
O curso possui um total de 3.200 horas.
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Licenciatura em Química: O licenciado em Química trabalha
como professor em instituições de ensino que ofertam
cursos de nível fundamental e médio; podendo ainda atuar
em editoras e em órgãos públicos e privados que produzem
e avaliam programas e materiais didáticos para o ensino
presencial e a distância. Além disso, atua em espaços de
educação não formal, como feiras de divulgação científica
e museus; em empresas que demandem sua formação
específica e em instituições que desenvolvem pesquisas
educacionais. Também pode atuar, de forma autônoma,
em empresa própria ou prestando consultoria. O curso
possui um total de 3.220 horas.

Ciências Sociais Aplicadas
Bacharelado em Administração:
O Administrador pode
atuar na gestão de organizações públicas e privadas.
Também pode atuar em empresa própria ou prestando
consultoria. O profissional poderá ainda atuar na Área
Financeira (Auditoria e Controladoria), Recursos Humanos,
Vendas, Produção, Gestão de Projetos, Gestão de
Processos, Logística, Tecnologia da Informação, Marketing,
Sistemas de Informações, Inovação Tecnológica, conforme
os Referenciais Curriculares Nacionais dos Cursos de
Graduação/Secretaria de Educação Superior. O curso
possui carga horária total de 3.060 horas.
Bacharelado em Biblioteconomia: O Bibliotecário pode
atuar como pesquisador em instituições de ensino
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superior, empresas e laboratórios de pesquisa científica
e tecnológica; poderá, ainda, atuar como gestor da
informação e do conhecimento em unidades, redes,
sistemas e serviços de documentação e informação
localizados em centros de pesquisa, centros culturais,
bibliotecas, museus, arquivos pessoais, de jornais, entre
outros. Também pode atuar de forma autônoma, em
empresa própria ou prestando consultoria, conforme
os Referenciais Curriculares Nacionais dos Cursos de
Graduação/Secretaria de Educação Superior. O curso
possui carga horária total de 3.080 horas.
Bacharelado em Ciências Contábeis: O Contador pode
atuar nas organizações públicas e privadas. Também
pode atuar, de forma autônoma, em empresa própria ou
prestando consultoria. O profissional poderá ainda exercer
funções de consultoria ou de prestação de serviços na
Contabilidade Fiscal, Contabilidade Pública, Contabilidade
de Custos, Contabilidade Gerencial, Auditoria, Perícia
Contábil, Contabilidade Financeira, Análise EconômicoFinanceira, Avaliação de Projetos, Contabilidade Social e
Ambiental, Ensino e Pesquisa, conforme os Referenciais
Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação/
Secretaria de Educação Superior. O curso possui carga
horária total de 3.060 horas.
Bacharelado em Direito: O bacharel em Direito pode
atuar em órgãos públicos na Magistratura (juízes,
desembargadores e ministros de tribunais superiores); no
Ministério Público (promotores de justiça ou procuradores
da república); na Advocacia Pública (Procuradores do
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Estado, Procuradores do Município e Advogados Gerais
da União); como Delegado de Polícia e Defensor Público;
poderá ainda atuar em escritórios de advocacia; em
departamentos jurídicos de empresas e instituições
financeiras; em organizações na defesa técnica de seus
interesses. Também pode atuar, de forma autônoma, em
empresa própria ou prestando consultoria, conforme
os Referenciais Curriculares Nacionais dos Cursos de
Graduação/Secretaria de Educação Superior. O curso
possui carga horária de 4.115 horas.
Bacharelado em Turismo: O Turismólogo pode atuar em
órgãos públicos e organismos internacionais na elaboração
de políticas e programas sociais; em empreendimentos
turísticos (agências de viagem, hotéis, parques); em
empresas de promoção de eventos. Também poderá
ainda atuar de forma autônoma, em empresa própria
ou prestando consultoria, conforme os Referenciais
Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação/
Secretaria de Educação Superior. O curso possui carga
horária de 3.390 horas.

Ciências da Educação, Comunicação e Artes
Licenciatura em Pedagogia: O Pedagogo trabalha como
professor em creches e em instituições de ensino que
oferecem cursos de Educação Infantil e Fundamental;
podendo atuar ainda como gestor de processos educativos
de sistemas e de instituições de ensino; em editoras e
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em órgãos públicos e privados que produzem e avaliam
programas e materiais didáticos para o ensino presencial e
a distância. Além disso, atua em espaços de educação nãoformal, como organizações não-governamentais, hospitais,
asilos, movimentos sociais, associações e clubes; em
empresas que demandem sua formação específica e em
instituições que desenvolvem pesquisas educacionais. O
curso possui um total de 3.380 horas.
Bacharelado em Jornalismo: O Jornalista pode atuar como
pesquisador em instituições de ensino superior; podendo
ainda atuar em empresas jornalísticas, como repórter,
correspondente jornalístico, redator, editor ou repórter
fotográfico; no âmbito do gerenciamento jornalístico,
como secretário de redação, chefe de redação, diretor
de redação, editor chefe ou chefe de reportagem; em
empresas, como diretor de imprensa ou de comunicação,
coordenador de imprensa ou de comunicação. Também
pode atuar, de forma autônoma, em empresa própria ou
prestando consultoria. O curso possui carga horária de
3.040 horas.

Ciências da Saúde
Bacharelado em Enfermagem: O Enfermeiro atua na rede
básica de serviços de saúde; em escolas e creches; em
empresas; em hospitais gerais e especializados; em clínicas
e ambulatórios; em órgãos de gestão, financiamento e
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supervisão de saúde; poderá, ainda, atuar no atendimento
em domicílio; em casas de parto; em consultórios de
enfermagem. Também pode atuar, de forma autônoma,
em empresa própria ou prestando consultoria, conforme
os Referenciais Curriculares Nacionais dos Cursos de
Graduação/Secretaria de Educação Superior. O curso
possui carga horária de 4.785 horas.
Bacharelado em Fisioterapia: O Fisioterapeuta atua em
hospitais, em clínicas, em ambulatórios, em consultórios,
em centros de recuperação (reabilitação), podendo ainda
atuar em clubes desportivos, em equipes de saúde coletiva,
em equipes de vigilância sanitária. Também pode atuar
de forma autônoma, em empresa própria ou prestando
consultoria, conforme os Referenciais Curriculares
Nacionais dos Cursos de Graduação/Secretaria de
Educação Superior. O curso possui carga horária de 5.245
horas.
Bacharelado em Medicina: O Médico trabalha no serviço
de saúde público ou privado. Atua no nível primário
em unidades básicas de saúde, na comunidade, em
ambulatórios gerais e prontos-socorros; no nível
secundário em ambulatórios de especialidade e no
nível terciário em hospitais; também em instituições de
pesquisa, em clínicas e em consultórios públicos, privados
ou da saúde complementar, em planos de saúde e em
convênios médicos. Também poderá ainda atuar, de forma
autônoma, em empresa própria ou prestando consultoria,
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conforme os Referenciais Curriculares Nacionais dos
Cursos de Graduação/Secretaria de Educação Superior. O
curso possui carga horária de 8.450 horas.
Bacharelado em Psicologia: O Psicólogo atua em
instituições educacionais, hospitais, clínicas e serviços de
especialidades em saúde e consultórios privados; podendo
ainda atuar em unidades básicas de saúde, centros de
atenção psicossocial, centros de treinamento esportivo;
prestar consultorias no desenvolvimento organizacional,
desenvolvimento e capacitação de equipes de trabalho,
atuar em empresas de seleção, acompanhamento e
desenvolvimento de pessoas; em planejamento e execução
de políticas públicas de cidadania, direitos humanos e
prevenção à violência; nas avaliações psicológicas no
sistema judiciário; na atenção psicológica a detentos e
a familiares. O curso possui carga horária total de 4.515
horas.
Bacharelado em Odontologia: O Cirurgião Dentista
atua em consultório odontológico. Trabalha também
como profissional em clínicas públicas e particulares,
podendo ainda atuar em cooperativas, em empresas de
atendimento odontológico, em instituições de pesquisa
em saúde ou como gestor de serviços de saúde, conforme
os Referenciais Cursos de Graduação/Secretaria de
Educação Superior. O curso possui carga horária total de
5.130 horas.
Licenciatura em Educação Física:
O licenciado em
Educação Física trabalha como professor em instituições
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de ensino que oferecem cursos de nível fundamental e
médio, podendo ainda atuar em editoras e em órgãos
públicos e privados que produzem e avaliam programas e
materiais didáticos para o ensino presencial e a distância.
Além disso, atua em espaços de educação não formal,
como clubes, academias de ginástica, clínicas, hospitais,
hotéis e parques; em empresas que demandem sua
formação específica e em instituições que desenvolvem
pesquisas educacionais. O curso possui carga horária
total de 3.310 horas.
Bacharelado em Educação Física: O Bacharel em Educação
Física tem formação geral, humanista, técnica, crítica,
reflexiva e ética, qualificadora da intervenção profissional
fundamentada no rigor científico, na reflexão filosófica
e na conduta ética em todos os campos de intervenção
profissional da Educação Física, exceto a docência na
Educação Básica. Atua em espaços de educação não
formal, como clubes, academias de ginástica, clínicas,
hospitais, hotéis e parques; em empresas que demandem
sua formação específica e em instituições que desenvolvem
pesquisas educacionais. O curso possui carga horária total
de 3.110 horas.

Ciências da Tecnologia e Urbanismo
Bacharelado em Ciências da Computação: O bacharel
em Ciências da Computação atua em indústrias de
computadores, empresas de programas de computadores,
setores de Tecnologia da Informação de instituições

41

públicas e privadas, empresas e laboratórios de pesquisa
científica e tecnológica. Também poderá ainda atuar, de
forma autônoma, em empresa própria ou prestar consultoria,
conforme os Referenciais Curriculares Nacionais dos
Cursos de Graduação/Secretaria de Educação Superior. O
curso possui carga horária de 3.455 horas.
Bacharelado em Engenharia Civil: O Engenheiro Civil atua
em órgãos públicos e empresas de construção civil nas
obras de infraestrutura de barragens, de transportes e
de saneamento; em empresas de construção de obras
ambientais e hidráulicas; empresas e escritórios de
edificações residenciais; empresas e laboratórios de
pesquisa científica e tecnológica. Também poderá
ainda atuar, de forma autônoma, em empresa própria
ou prestando consultoria, conforme os Referenciais
Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação/
Secretaria de Educação Superior. O curso possui carga
horária de 4.730 horas.
Bacharelado em Engenharia Elétrica: O Engenheiro
Eletricista atua em indústrias de transformação em
geral, em empresas e concessionárias de geração,
transmissão e distribuição de energia elétrica; indústrias
de máquinas e equipamentos elétricos; empresas que
atuam no projeto, instalação e manutenção de sistemas
elétricos industriais; empresas que atuam nas áreas de
planejamento e consultoria em eficiência energética,
conservação de energia, fontes de energia renovável;
nos órgãos reguladores do sistema elétrico nacional;
em empresas e laboratórios de pesquisa científica e
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tecnológica. Também poderá ainda atuar de forma
autônoma, em empresa própria ou prestando consultoria,
conforme os Referenciais Curriculares Nacionais dos
Cursos de Graduação/Secretaria de Educação Superior. O
curso possui carga horária de 4.575 horas.

Ciências Agrárias
Bacharelado em Engenharia Agronômica: O Engenheiro
Agrônomo atua na administração de propriedades
rurais, podendo ainda atuar em postos de fiscalização,
aeroportos e fronteiras como agente de defesa sanitária;
órgãos públicos como agente de desenvolvimento rural ou
na padronização e classificação dos produtos agrícolas;
empresas de projetos agropecuários, rastreabilidade,
certificação de alimentos, fibras e biocombustíveis;
indústrias de alimentos e insumos agrícolas; empresas
que atuam na gestão ambiental e do agronegócio; no
setor público ou privado no controle de pragas e vetores
em ambientes urbanos e rurais; empresas e laboratórios
de pesquisa científica e tecnológica. Também pode atuar,
de forma autônoma, em empresa própria ou prestando
consultoria. O curso possui carga horária total de 4.355
horas.
Bacharelado em Zootecnia: O Zootecnista atua na
administração de propriedades rurais tais como fazendas,
granjas e haras, podendo ainda atuar em empresas de
projetos agropecuários, em agroindústrias (indústrias
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de rações, produtos biológicos e outros insumos para
animais), órgãos públicos como agente de desenvolvimento
rural, empresas e laboratórios de pesquisa científica e
tecnológica. Também pode atuar, de forma autônoma, em
empresa própria ou prestando consultoria. O curso possui
carga horária total de 4.465 horas.

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL

A Assistência Estudantil é um compromisso da nossa
universidade com a formação dos estudantes. Por meio de um
conjunto de programas, buscamos promover a justiça social,
porque entendemos que o acesso à educação é um direito de
todos. Para isso, fazemos uso de ferramentas que contribuam
para a permanência dentro do ambiente acadêmico dos alunos
em vulnerabilidade social.
Para isso, os alunos podem requerer apoio em três
programas, através de editais lançados sob responsabilidade do
Departamento de Assuntos Estudantis e Comunitários (DAEC)
da Pró-reitoria de Extensão, Assuntos Estudantis e Comunitários
(PREX). Além disso, a universidade também conta com um
programa de apoio e assistência a alunos com deficiência.
Confira mais detalhes:
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Bolsa Trabalho
O Projeto Bolsa Trabalho (PBT) foi implantado a partir do
ano 2003 na nossa universidade. A seleção ocorre anualmente,
sendo destinada aos alunos regularmente matriculados a partir
do primeiro período nos cursos de Graduação da UESPI. Para
participar, deve-se comprovar situação de vulnerabilidade social
e disponibilidade de carga horária de 20 horas semanais para o
exercício de atividades, sem vínculo empregatício, nos diversos
setores da universidade.
As funções exercidas não têm prioritariamente vinculação
direta com o curso do aluno selecionado, mas a experiência
contribui para o desenvolvimento do senso de responsabilidade
e ética profissional, a experiência e qualificação profissional e o
acompanhamento pedagógico e sociocultural, além de assegurar
o pagamento mensal de uma bolsa complementar de custeio
das despesas acadêmicas. A participação no PBT tem duração
de 06 meses, podendo ser renovada de acordo com a avaliação
das necessidades do aluno, bem como seu desempenho como
bolsista. O prazo máximo de permanência do aluno no Programa
Bolsa Trabalho é de 02 anos por edital de seleção.

Auxílio Moradia
O Projeto Auxílio Moradia (PAM) oferece bolsa financeira a
alunos regularmente matriculados nos cursos de Graduação da

45

UESPI que comprovem situação de vulnerabilidade econômicosocial e que residam em cidade ou localidade diferente daquela
em que desenvolvem suas atividades acadêmicas e que não
tenham condições de manter-se em residência próxima ao
campus em que estudam. O prazo máximo de permanência do
aluno no Programa Bolsa Trabalho é de 02 anos por edital de
seleção.

Auxílio Alimentação
O Programa Auxílio-Alimentação (PAA) foi implantado
após a adesão da UESPI ao Sistema de Seleção Unificada de
Estudantes (SISU). No ano de 2017, os recursos financeiros para
manutenção do programa eram oriundos do Programa Nacional
de Assistência Estudantil para as Instituições de Educação
Superior Públicas Estaduais (PNAEST). A partir de 2018, o
recurso é proveniente de parceria entre UESPI e a Secretaria de
Assistência Social e Cidadania (SASC).
Através do Programa, a nossa universidade fornece uma
complementação à alimentação, disponibilizando quentinhas
nos campi do interior e refeições na Cozinha Universitária nos
campi de Teresina. O auxílio é destinado a alunos regularmente
matriculados em cursos da modalidade presencial e que possuam
renda mensal de até meio salário-mínimo ou renda familiar
mensal de até 3 salários-mínimos, com base no Cadastro Único
para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).
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Apoio a alunos com deficiência
O Projeto Apoio Pedagógico ao Aluno com Deficiência
(PAPAD) teve início no ano de 2003, motivado pelas demandas
apresentadas pelos alunos com deficiência. Através do setor
de Serviço Social da PREX, o projeto proporciona um auxílio
financeiro para colegas de turma que, previamente selecionados
e orientados, auxiliem na integração do aluno com deficiência
(física, auditiva e/ou visual) ao meio acadêmico, dentro e fora da
sala de aula.

Núcleo de Acessibilidade
O Núcleo de Acessibilidade (NA) visa contribuir para
superação das necessidades ou limitações no ensino/
aprendizagem e avaliação que não podem ser atendidas pelos
meios educacionais tradicionais, bem como incentivar a
promoção da inclusão dos alunos, assim como sua permanência
com desenvolvimento autônomo na instituição.

Serviço de Psicologia
O Serviço de Psicologia da UESPI é um programa gratuito
de assistência ao aluno e aos servidores voltados à promoção de
qualidade de vida por meio do acolhimento e apoio psicológico.
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Funciona no espaço “Professora Thaís Vírginia Sucupira Kampf”,
Campus Poeta Torquato Neto, em Teresina, de segunda-feira a
sábado, nos turnos manhã e tarde.
Mais informações, entre em contato: (86) 3213-7098.

F O R M A Ç Ã O C O M P L E M E N TA R
Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório
e Não Obrigatório
Os dois programas são vinculados à Pró-Reitoria de
Extensão, Assuntos Estudantis e Comunitários (PREX) e têm
como objetivo preparar o aluno do ensino regular para o mercado
de trabalho, proporcionando o aprendizado por meio de práticas
inerentes a profissão que será exercida.

Monitoria remunerada e não remunerada
Os dois programas vinculados à Pró-Reitoria de Ensino e
Graduação (PREG) atendem aos estudantes do ensino regular
de todos os campi da instituição e são ofertados conforme
demanda dos cursos de graduação, através de edital. Ambos
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oportunizam experiências pedagógicas e asseguram uma
formação profissional mais competente.

Programas Institucionais
Os programas institucionais buscam aperfeiçoar a
formação prática dos alunos dos cursos de licenciatura, além de
estimular a observação e a reflexão sobre a prática profissional
no cotidiano das escolas públicas de educação básica.
Na nossa Universidade, dois programas vinculados à
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(CAPES) são oferecidos. São eles:

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência
(PIBID): objetiva uma aproximação prática com o cotidiano
das escolas públicas de educação básica e com o contexto
em que elas estão inseridas; possibilita o aperfeiçoamento
da formação de futuros docentes das áreas de Biologia,
Educação Física, Física, Geografia, História, Língua
Espanhola, Língua Inglesa, Língua Portuguesa, Pedagogia
e Química.
Residência Pedagógica (RP): o programa visa promover
a formação dos estudantes de licenciatura, por meio do
desenvolvimento de projetos que fortaleçam o campo da
prática e conduzam o licenciado a exercitar de forma ativa
a relação entre teoria e prática profissional. O programa
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é ofertado para alunos dos cursos de Licenciatura
em Pedagogia, Letras Inglês, Letras Português, Letras
Espanhol, História, Geografia, Matemática, Química,
Educação Física e Ciências Biológicas.

Programa de Educação Tutorial (PET)
É um programa vinculado à Secretaria de Educação Superior
do Ministério da Educação e destina-se a apoiar grupos especiais
de alunos vinculados a cursos de graduação. O principal objetivo
do PET é promover a formação ampla e de qualidade acadêmica
dos alunos envolvidos direta ou indiretamente com o programa, por
meio da realização de atividades extracurriculares que completem
a formação acadêmica, bem como adquirir novas experiências
e criar novas metodologias que buscam a interdisciplinaridade
na formação do aluno e dos futuros docentes que participam do
programa tutorial. Atualmente, a UESPI possui dos grupos PET,
vinculados às áreas de Física e Química.

Mobilidade Acadêmica Internacional
A mobilidade acadêmica na nossa Universidade é mediada
pela Coordenação de Relações Internacionais (CRI). O setor
é responsável pela mediação de contato entre a comunidade
acadêmica interna nos mais variados programas de intercâmbio
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e universidades em todo o mundo.
Dentre as ações que a UESPI participa, estão o Programa
de Fortalecimento Botín, voltado a intercâmbio para a Espanha,
sempre disponibilizado no primeiro semestre de cada ano,
e os mais diversos Acordos de Cooperação realizados com
universidades estrangeiras que possibilitam bolsas para
estudos integrais tanto para o envio de acadêmicos como para o
recebimento.
Mais informações, entre em contato através do email: cri@
uespi.br ou telefone: (86) 3213-6075/32137441 (ramal 380).

E X T E N S Ã O U N I V E R S I TÁ R I A E
C O M U N I TÁ R I A
Os programas de extensão são ligados à Pró-reitoria de
Extensão, Assuntos Estudantis e Comunitários (PREX). Eles
estão voltados a ações de responsabilidade social e destinam-se
à valorização dos nossos alunos e estreitamento de laços com a
comunidade. A UESPI conta com programas diversificados que
beneficiam a sociedade local de diferentes maneiras. Confira:

Cursos Livres de Extensão
Vinculados ao Departamento de Línguas, os Cursos Livres
de Extensão têm o objetivo de oferecer o conhecimento
de um novo idioma. A extensão em línguas estrangeiras
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(Inglês, Espanhol, Francês e Alemão) e de sinais (LIBRAS)
são ofertados semestralmente para alunos, professores,
técnicos administrativos, bem como toda comunidade
externa. Os cursos têm duração de quatro módulos e
funcionam em diversos campi da instituição.
Programa Bolsa Extensão Universitária (PIBEU)
O PIBEU tem como objetivo estimular e apoiar o
desenvolvimento das ações extensionistas como prática
acadêmica e sociocultural, desenvolvidas pelos docentes,
e técnicos da UESPI. É voltado também para a ampliação
dos conhecimentos nas áreas temáticas de extensão
e fortalecer a relação ensino, pesquisa e extensão.
Anualmente, é lançado edital de seleção das propostas
encaminhadas pelos professores através do Sistema
Integrado de Gerenciamento da PREX (SIGPREX).
Programa de Extensão Universitária
O Programa de Extensão Universitária MEC/Sesu (PROEXT
2015) é objeto de convênio entre o MEC/Sesu e a UESPI.
Ele possibilita a execução de um conjunto de propostas
aprovadas por professores da nossa universidade através
do Edital PROEXT 2015, visando à inclusão de crianças,
jovens e adultos por meio de ações de extensão diversas.
Ao todo, são colocados em prática um programa e dois
projetos. São eles: Troca de saberes agroecológicos
na construção de um futuro melhor: da universidade a
comunidade rural e vice-versa; Jovem Inovador: iniciação
e inclusão de Jovens em Pesquisa e Desenvolvimento de
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Tecnologias Sociais; Educação infantil: brinquedos e livros
na formação humana da criança.

Núcleo Permanente Interdisciplinar em Direitos
Humanos (NUPIDH)
O NUPIDH realiza serviço de atendimento à seguridade
e à promoção dos direitos humanos na universidade e na
comunidade. Dentre suas ações, estão: o projeto Maria da Penha
em parceria com o Ministério Público Estadual; serviços jurídicos
oferecidos a estudantes, professores, servidores e comunidade; a
oferta de bolsas de pesquisa para estudantes na área de direitos
humanos; e eventos em conjunto com a Ação Justiça Eleitoral e
Cidadania (AJE) do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí (TRE-PI) e
Ordem dos Advogados do Brasil-OAB-PI.
Mais informações, entre em contato: (86) 3213-7887 (ramal
387)/email: nupidh@uespi.br.

UNATI e NUTI
A Universidade Aberta à Terceira Idade (UNATI) e o Núcleo
de Atividade Física da Terceira Idade (NUTI) são projetos de
extensão que atendem a pessoas a partir de 55 anos de idade,
buscando proporcionar uma melhor qualidade de vida por meio
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da participação em atividades físicas, acadêmicas, culturais e de
lazer.
O objetivo dos programas é garantir o envelhecimento ativo
e saudável com atividades junto à sociedade, proporcionando
a elevação da autoestima. As atividades são desenvolvidas por
alunos extensionistas dos cursos de Educação Física e Medicina.

Coral Universitário
O Coral Universitário é um projeto permanente da UESPI.
Com o intuito de oferecer práticas artísticas na instituição e
comunidade, a nossa Universidade destina bolsas remuneradas
e não remuneradas para alunos, professores, servidores e
comunidade.
O Coral da UESPI foi criado em 1991, pelo Professor e Regente
Antônio Gonçalves Rodrigues. O programa tem o objetivo de
promover o crescimento e o gosto cultural de seus participantes,
bem como da comunidade acadêmica e comunidade em geral,
assim como participar de eventos cívicos, culturais e religiosos e
despertar na comunidade o interesse pela música, sobretudo pelo
canto coral. O grupo é composto por um regente e 32 membros.
O processo seletivo para composição do coral é feito através de
edital.
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Grupo de Teatro Universitário
O Grupo de Teatro da nossa Universidade iniciou suas
atividades no ano de 2004, visando fortalecer o processo de
inclusão sociocultural entre seus participantes: professores,
alunos, servidores técnico-administrativos e comunidade. O
projeto disponibiliza bolsas remuneradas e não remuneradas
para seus integrantes e tem como objetivo formar atores e
multiplicadores das artes cênicas. Seus integrantes realizam
oficinas e apresentações teatrais que ajudam no desenvolvimento
oral, corporal e interpretativo.

Corpo de Dança
O Corpo de Dança da UESPI é um projeto cultural permanente
criado em julho de 1990 e regulamentado em 2006. Ele tem como
objetivos pesquisar, ressignificar e divulgar o folclore piauiense,
além de integrar a comunidade acadêmica à comunidade externa.
É composto atualmente por membros que recebem bolsa cultural
remuneradas com recursos financeiros próprios.
O ingresso no Corpo de Dança da UESPI acontece através de
seleções semestrais. O projeto possui um público diversificado,
que abrange alunos, professores, servidores e comunidade em
geral. As atividades são realizadas no Campus Professor Barros
Araújo, em Picos.
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Grupos de Arte da Capoeira
O grupo Arte da Capoeira integra a comunidade acadêmica
e geral através da prática e pesquisa da arte da capoeira em
escolas. A extensão é realizada nos Campi Poeta Torquato Neto
e Clóvis Moura, em Teresina. A atividade desenvolvida oportuniza
a aprendizagem vivencial-operativa da capoeira em todas as
suas dimensões. O Grupo é composto por alunos, professores,
servidores e comunidade em geral.

Ligas Acadêmicas
As Ligas Acadêmicas são entidades criadas e organizadas
por alunos, professores e profissionais que apresentam interesses
em comum em áreas especializadas. Elas têm como objetivo
complementar a formação acadêmica por meio de atividades de
ensino, pesquisa e extensão.
A UESPI conta com mais de 30 Ligas Acadêmicas em
articulação, como a Liga Acadêmica LLGBT (Liga Acadêmica
de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e
Transgênero), que é a primeira do gênero oficialmente registrada
no Brasil, a Liga Acadêmica de Primeiros Socorros (LAPS) e a
Liga de Estomaterapia.
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Empresa Júnior
As Empresas Juniores são formadas e geridas por alunos
de graduação, com o intuito de fomentar o aprendizado prático
do universitário em sua área de atuação, possibilitando uma
aproximação do mercado de trabalho com a academia. Além
disso, trabalham para estimular a elaboração de projetos de
consultoria na área de formação dos alunos.
Na UESPI, existem duas agências júnior cadastradas. São
elas:

Empresa Júnior de Turismo da UESPI (EMPREENDER TUR);
Empresa Júnior Jurídica da UESPI (JUS Piauí), de Consultoria
e Assessoria Jurídica Jr.
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PÓS-GRADUAÇÃO

A pós-graduação é uma formação oferecida àqueles que
já são diplomados em cursos superiores. A modalidade tem
como objetivos principais formar professores de nível superior e
fornecer uma especialização precisa nas mais diferentes áreas
do conhecimento.
Na UESPI, a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
(PROP) é o órgão responsável por coordenar, acompanhar e avaliar
as atividades de Pesquisa e Pós-Graduação Lato Sensu e Stricto
Sensu desenvolvidas na instituição. Desse modo, é responsável
também por estimular a capacitação dos recursos humanos para
pesquisa e para o atendimento de suas demandas, por meio da
concessão de bolsas de pesquisa e auxílios.
Confira os cursos e programas de pós-graduação ofertados
na nossa universidade:

Pós-Graduação Lato Sensu
Nas
pós-graduações
Lato
Sensu,
enquadram-se
Especializações e/ou Residências Médicas e Multiprofissionais.
Nossa Universidade, oferta anualmente especializações em
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diferentes áreas do conhecimento na modalidade presencial,
conforme demanda. Dentre as principais, podemos destacar:
Matemática, Gestão Organizacional, Docência
Estomaterapia, Psicopedagogia, entre outras.

Superior,

O programa de Residência Médica da UESPI atua nos
hospitais Getúlio Vargas (HGV), Maternidade Dona Evangelina
Rosa (DER) e Hospital Infantil Lucídio Portela (HILP). Suas
especialidades são: Ortopedia, Traumatologia, Nefrologia,
Urologia, Cirurgia Geral, Clínica Geral, Otorrinolaringologia,
Nefrologia, Coloproctologia, Ginecologia, Obstetrícia e Medicina
intensiva.
Já as Residências Multiprofissionais desenvolvem ações
junto ao Sistema Único de Saúde (SUS) na perspectiva da
promoção da saúde para as comunidades em todo o Estado,
contando atualmente com as especialidades: Residência
Multiprofissional em Saúde da Família e da Comunidade e em
Terapia Intensiva do Adulto.

Pós-Graduação Stricto Sensu
As pós-graduações Stricto Sensu correspondem aos
programas de Mestrado e Doutorado. A UESPI avança na
qualificação docente, aumentando o número de Mestres,
Doutores e Pós-Doutores na nossa Universidade e oportunizando
a pesquisa e o retorno econômico à sociedade, bem como
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ampliando a criação e oferta de cursos dessa modalidade. Confira
os programas existentes:

Programas de Mestrado
Atualmente, a UESPI dispõe de seis Mestrados, sendo dois
acadêmicos e quatro deles profissionais. São eles:

Mestrado Acadêmico em Letras: é um programa de pósgraduação Stricto Sensu que teve início em 2011, como
projeto de aperfeiçoamento pessoal de nível superior
(CAPES) do Ministério da Educação (MEC), aberto para
alunos graduados em letras da UESPI e de outras IES.
Funciona no Campus Poeta Torquato Neto, em Teresina.
Mais informações, acesse:
www.uespi.br/mestradoemletras/
Mestrado Acadêmico em Química: o programa teve início
em 2015 visando à formação de profissionais qualificados
destinados à docência, à pesquisa científica, tecnológica
e outras atividades correlatas, podendo participar
acadêmicos graduados em química na UESPI ou em
outras IES. Funciona no Campus Poeta Torquato Neto, em
Teresina. Mais informações, acesse:
www.uespi.br/quimica/ppgq/
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Mestrado Profissional em Letras (ProfLetras): coordenado
pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte,
o PROFLETRAS é reconhecido pela Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) do
Ministério da Educação. O programa é ofertado em rede
em associação nacional e tem como objetivo capacitar
professores de Língua Portuguesa para o exercício
da docência no Ensino Fundamental, com o intuito de
contribuir para a melhoria da qualidade do ensino no País.
O programa teve início em 2013 na UESPI e é aberto para
alunos graduados em Letras. Mais informações, acesse:
www.profletras.ufrn.br/
Mestrado Profissional em Ensino de Biologia (ProfBio):
o PROFBIO, coordenado pela Universidade Federal de Minas
Gerais (UFMG), é um programa semipresencial com oferta
simultânea nacional, no âmbito do Sistema da Universidade
Aberta do Brasil (UAB), conduzindo ao título de Mestre em
Ensino de Biologia. A pós-graduação é reconhecida pela
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (CAPES) do Ministério da Educação. O programa
teve início em 2017 na UESPI e é aberto para alunos
graduados em Química. Mais informações, acesse:
www.profbio.ufmg.br/
Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional
(PROFMAT): coordenado pela Sociedade Brasileira de
Matemática (SBM) com apoio do Instituto Nacional
de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), o PROFMAT é
realizado por uma rede de instituições de ensino superior
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oferecido na modalidade semipresencial voltado para
qualificação do ensino de matemática. O programa teve
início na UESPI em 2016 e é aberto para alunos graduados
em Matemática. Mais informações, acesse:
www.profmat-sbm.org.br/
Mestrado Profissional em Biotecnologia em Saúde Humana
e Animal (MPBIOTEC): o programa envolve instituições
como a Universidade Fluminense, Universidade Federal
de Minas Gerais, Pontifícia Universidade Católica de
Brasília e a Universidade de Manguinhos e Cesmaque
(AL) e tem como objetivo formar profissionais para
atuar no desenvolvimento e validação de bioprodutos e
bioprocessos nas áreas farmacêutica e biotecnologia.
O MPBIOTEC teve início em 2018 na UESPI e é aberto
para alunos graduados em Química, Biologia, Biotecnia,
Bioprodução e Tecnologia. Mais informações, acesse:
www.mpbiotec.org.br/portal/

Programas de Doutorado
Atualmente a UESPI dispõe de três programas de
doutorado. São eles:

Doutorado Interinstitucional em Ciência de Computação e
Matemática Computacional: o PPG-CCMC, é um programa
conduzido pela Universidade de São Paulo (USP) e
realizado nas dependências da UESPI. Tem como finalidade
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proporcionar formação científica ampla e aprofundada
ao aluno, desenvolvendo a capacidade de pesquisa
científica em Ciências de Computação e Matemática
Computacional. Ele é destinado a alunos de Ciências de
Computação, Matemática Computacional e Estatística.
Mais informações, acesse
www.icmc.usp.br/pos-graduacao/ppgccmc
Doutorado em Biotecnologia - Rede Nordeste de
Biotecnologia (Renorbio): é uma rede formada por
instituições de ensino e pesquisa de todos os estados da
Região Nordeste e do estado do Espírito Santo, agregando
cerca de 200 pesquisadores, atuantes nas diferentes áreas
da Biotecnologia. Ele é destinado para alunos da Biotecnia,
Bioprodução e Biotecnologia. Mais informações, acesse:
www.renorbio.org/.
Doutorado Interinstitucional em Linguística: o PGL-FFLH
é um programa conduzido pela Universidade de São Paulo
(USP) em parceria com a UESPI. Seu o objetivo é viabilizar a
formação, em nível de doutorado, dos docentes dos cursos
de Licenciatura em Letras da Universidade Estadual do
Piauí. Mais informações, acesse:
http://linguistica.fflch.usp.br/pos/ingresso
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INCENTIVO À PESQUISA

A UESPI investe na pesquisa científica em diferentes
áreas como forma de expandir continuamente o conhecimento
humano, tentando responder a diversas questões da sociedade.
Assim, a pesquisa é fundamental na composição da universidade,
exigindo ações e estratégias que garantam a oportunidade de
uma produção científica de qualidade.
Conheça mais sobre como a nossa universidade trabalha a
produção científica de pesquisa com a comunidade acadêmica:

Grupos de Pesquisa
Atualmente, a UESPI possui quase 100 grupos de pesquisa
de diferentes áreas cadastrados na Plataforma de Diretório de
Grupos de Pesquisa (DGP) no Brasil do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). O objetivo
geral da criação e atualização de grupos de pesquisa nessas
plataformas é dar maior precisão e visibilidade às pesquisas
desenvolvidas na instituição, bem como divulgar as informações
sobre equipamentos e softwares existentes em cada grupo, e
contribuir com a participação dos grupos em redes de pesquisa,
colaboradores estrangeiros e histórico de participantes.

64

Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT)
O NIT dá suporte ao processo de internalização das
práticas inovativas e empreendedoras na Universidade. É
responsável pela realização de ações e eventos de discussão e
promoção do desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação.
O Núcleo também auxilia na prospecção de oportunidades de
desenvolvimento tecnológico interno ou em cooperação com
empresas e organizações de direito privado sem fins lucrativos,
voltadas para atividades de pesquisa e desenvolvimento.

Comissão Ética de Pesquisa (CEP)
O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) é um colegiado
independente, interdisciplinar, de relevância pública, de caráter
consultivo, deliberativo e educativo. Tem por finalidade identificar,
definir, orientar e analisar as questões éticas implicadas nas
pesquisas científicas que envolvam seres humanos, individual e/
ou coletivamente, direta ou indiretamente, observando a defesa
da integridade e dignidade dos participantes da pesquisa no
desenvolvimento dentro de padrões éticos.
Para agendar uma orientação, deve-se entrar em contato
por meio dos telefones (86) 3221-4749 / 3221-6658 (Ramal 30)
ou pelo e-mail: comitedeeticauespi@hotmail.com.
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Comissão de Pesquisa em Animais (CEUA)
A Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) da UESPI
foi criada por meio da Portaria Nº 1347, de 20 de novembro de
2014. Tem como objetivo regulamentar o uso das espécies
de animais e supervisionar os experimentos realizados na
instituição. Todos os projetos de pesquisa e planos de aulas
práticas envolvendo a utilização de animais (filo Chordata,
subfilo Vertebrata), no âmbito da nossa Universidade, devem ser
submetidos à análise pela CEUA, e só podem ser executados
mediante sua prévia aprovação.
Suas atribuições e competências são definidas conforme o
disposto na Lei 11.794/08 e em resoluções do Conselho Nacional
de Controle de Experimentação Animal (CONCEA).
Mais informações pelo e-mail: ceuauespi@gmail.com.

Programas de Iniciação Científica e Tecnológica
Os Programas de Iniciação Científica e Tecnológica da
UESPI propiciam aos alunos de graduação a oportunidade de
ampliar a formação acadêmica mediante a participação em
projetos de pesquisa com concessão de bolsas (CNPq e UESPI)
ou de maneira voluntária (sem financiamento).
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Os principais programas são:

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e
Desenvolvimento Tecnológico (PIBIC): tem como objetivo
geral o apoio às atividades de pesquisa científicas realizadas
por professores e alunos da nossa universidade.
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em
Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI): tem
como propósito estimular os jovens do ensino superior nas
atividades, metodologias, conhecimentos e práticas próprias
ao desenvolvimento tecnológico e processos de inovação.

E D U C A Ç Ã O A D I S TÂ N C I A

A Educação a Distância (EaD) na nossa Universidade surgiu
com intuito de proporcionar ensino superior de qualidade para
quem mora distante dos grandes centros (capitais e cidades
com campus universitário) e não pode se deslocar de sua região.
A modalidade também oportuniza o ensino superior para aqueles
que não dispõem de tanto tempo para se dedicar à graduação em
regime regular. Com isso, essa modalidade de ensino alia o uso
da plataforma virtual, Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA),
com aulas presenciais.
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Através da UESPI, são oferecidos 21 cursos de graduação
(entre bacharelado e licenciatura) e pós-graduação. No site
institucional, você encontra informações mais aprofundadas
dessa modalidade: https://nead.uespi.br/

NEAD
O Núcleo de Educação a Distância (NEAD) da Universidade
Estadual do Piauí (UESPI) integra a Universidade Aberta do Brasil
(UAB), programa do Governo Federal criado com a intenção de
expandir o Ensino Superior Público de qualidade. O objetivo
do NEAD é proporcionar uma formação altamente qualificada,
com intenção de contribuir para o ensino, a pesquisa e o
desenvolvimento científico e tecnológico do Piauí. As tecnologias
de comunicação e informação são o foco do ensino à distância,
fazendo da UESPI uma referência também nessa modalidade.
Apesar de atuar desde 2005 na nossa universidade, o NEAD
só alcançou o direito de planejar, estruturar e executar cursos na
modalidade a distância a partir de 2008, quando foi oportunizado
a instituições estaduais realizar tal ato, ora possível somente
para órgãos federais.
Atualmente, o NEAD/UESPI conta com oito cursos de
graduação, sendo seis de licenciatura e dois de bacharelado
distribuídos na capital e principalmente no interior do Piauí. Além
da oferta de 13 cursos de especialização.
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Nos quadros a seguir você confere a relação de cursos
oferecidos e o grau conferido:

GRADUAÇÃO
CURSO

Letras Espanhol

POLO

DURAÇÃO

GRAU
CONFERIDO

Água Branca, Anísio
de Abreu, Bom
Jesus, Barras, Buriti
dos Lopes, Campo
Maior, Canto do
Buriti, Castelo do
Piauí, Corrente,
Esperantina,
Gilbués, Inhuma,
Jaicós, Luis
Correia, Luzilândia,
Monsenhor Gil,
Oeiras, Paes
Landim, Picos,
Piracuruca, Piripiri,
Regeneração,
Simões, Simplício
Mendes, Teresina,
União, Uruçuí,
Valença do Piauí,
Itainópolis, São
João do Piauí, Pio
IX, Elesbão Veloso

8
semestres

Licenciatura
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Letras Inglês

Barras, Castelo do
Piauí, Esperantina,
Pio IX, Piracuruca,
Piripiri, Simplício
Mendes, São João
do Piauí, Uruçuí,
Teresina, Bom
Jesus

8
semestres

Licenciatura

Letras Português

Água Branca, Buriti
dos Lopes, Campo
Maior, Castelo do
Piauí, Picos, Piripiri

8
semestres

Licenciatura

Pedagogia

Campo Maior,
Canto do Buriti,
Luis Correia, Oeiras,
Paes Landim,
Picos, Piracuruca,
Regeneração,
União, Valença do
Piauí, Santa Cruz
do Piauí

8
semestres

Licenciatura

Matemática

Anísio de Abreu,
Barras, Luis
Correia, Simões,
Regeneração, São
João do Piauí, Pio
IX, Teresina

8
semestres

Licenciatura
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História

Anísio de Abreu,
Bom Jesus, Buriti
dos Lopes, Campo
Maior, Gilbués, Luis
Correia, Luzilândia,
Marcos Parente,
Oeiras, Picos, Pio
IX, Piracuruca,
Piripiri, São João
do Piauí, Simplício
Mendes, Simões,
Teresina, União,
Valença do Piauí,
Itainópolis

8
semestres

Licenciatura

Administração
Pública

Canto do Buriti,
Oeiras, Piracuruca,
Campo Maior,
Corrente, Piripiri,
São João do Piauí

8
semestres

Bacharelado

PÓS-GRADUAÇÃO
CURSO

POLO

DURAÇÃO

Ensino de
Matemática

Barras, Teresina,

3 semestres

Piripiri

Especialização
(Lato Sensu)

Estudos
Linguísticos e

GRAU
CONFERIDO

3 semestres
Barras, Teresina

Literários
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Especialização
(Lato Sensu)

3 semestres
Gestão Pública

Barras, Teresina

Gestão Pública

Corrente,

Municipal

Teresina

Gestão e

Barras, Campo

Educação

Maior, Corrente,

Ambiental

Simões

História e

Barras, Campo

Cultura Afro-

Maior, São João

Brasileira

do Piauí

Literatura
e Outras
Linguagens

Especialização
(Lato Sensu)

3 semestres

Especialização
(Lato Sensu)

Bom Jesus, Luis
Correia, Piripiri,

3 semestres

Especialização
(Lato Sensu)

3 semestres

Especialização
(Lato Sensu)

3 semestres

São João do

Especialização
(Lato Sensu)

Piauí, Teresina
Campo Maior,

Educação

Elesbão Veloso,

Infantil

Santa Cruz do

3 semestres

Especialização
(Lato Sensu)

Piauí
Língua
Portuguesa

Elesbão Veloso,

3 semestres

Santa Cruz do

(Lato Sensu)

Piauí, Teresina
Floriano, Jaicós,

Gestão em

Piracuruca, São

Saúde

João do Piauí,
Teresina
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Especialização

3 semestres

Especialização
(Lato Sensu)

Gestão
Educacional:

Itainópolis,

Espaços

Jaicós,

Escolares e

Piracuruca

3 semestres

Especialização
(Lato Sensu)

Não Escolares
Língua
Brasileira
de Sinais -

3 semestres
Piripiri, Teresina

Especialização
(Lato Sensu)

LIBRAS
Língua
Espanhola

3 semestres
Teresina

Especialização
(Lato Sensu)

Universidade Aberta do Piauí (UAPI)
A Universidade Aberta do Piauí (UAPI) é um programa único
e recém-criado que tem como objetivo levar ensino superior aos
224 municípios piauienses.
Atualmente, o programa oferta o curso de Bacharelado
em Administração voltado para área do empreendedorismo. A
graduação possui quatro anos de duração e funciona por meio de
mediação tecnológica, onde nos dias de encontros presenciais
os estudantes se dirigem aos polos e acompanham ao vivo as
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aulas transmitidas pelos professores a partir do Canal Educação.
Outro fator importante é que os alunos podem interagir também
ao vivo com os professores. Com a segunda etapa iniciada em
2018.2, o programa chega, momentaneamente, a 120 cidades.
Confira mais detalhes do curso ofertado:

Bacharelado em Administração
O projeto pedagógico do curso pretende valorizar a
formação de atitudes de reflexão, de busca de inovações,
de prospecção e criação de caminhos próprios que possam
suprir as necessidades da administração e permitir a
atuação nos processos operacionais e decisórios sob
a égide do conhecimento, da ética, da cidadania e da
humanidade.
O curso oferece duas Linhas de Formação Específica
(LFE), ampliando competências e agregando ao egresso
habilidades para o exercício da gestão empreendedora. A
carga horária é preenchida em 3.180 h/a.
No site institucional EAD, você encontra informação
completa do curso, bem como a localização de todos os
polos da UAPI: https://nead.uespi.br/
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PA R F O R

O Plano Nacional de Formação de Professores da Educação
Básica (PARFOR), na modalidade presencial, é um Programa
Emergencial instituído para atender ao disposto no artigo 11,
inciso III do Decreto nº 8.752, de 9 de maio de 2019 e implantado em
regime de colaboração entre a Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior (CAPES), os Estados, Municípios, o
Distrito Federal e as Instituições de Educação Superior (IES).
O Plano foi implementado na UESPI em 2010, induzindo e
fomentando a oferta de Cursos de Educação Superior para os
professores em exercício na rede pública de Educação Básica no
Piauí. Essa ação possibilita que estes profissionais possam obter
a formação exigida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB) e contribuam para a melhoria da qualidade da
educação básica no País. O programa funciona no período
especial, ou seja, no período de férias, em dois turnos (matutino
e vespertino). Atualmente, está presente em 26 municípios
piauienses através da nossa universidade. No site institucional,
você encontra informação completa dessa modalidade:
http://parfor.uespi.br/.
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Confira no quadro abaixo os cursos ofertados pelo PARFOR/
UESPI:

CURSO

Educação
Física

Pedagogia

História

Geografia

UNIDADES

DURAÇÃO

Água Branca,
Anísio de Abreu,
Beneditinos,
Cristino Castro,
Corrente, Fronteiras,
Luzilândia,
Paulistana,
Piracuruca, São
João do Piauí,
União,Uruçuí, Oeiras

8 semestres

8 semestres

Uruçuí

8 semestres
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Matutino
Vespertino

Água Branca,
Anísio de Abreu,
Beneditinos, Bom
Jesus, Cristino
Castro, Currais,
Luzilândia, Picos,
União, Uruçuí

Bom Jesus, Castelo
do Piauí, José de
Freitas, Pedro II,
Piripiri, Uruçuí

PERÍODO

Matutino

8 semestres

Vespertino

Matutino
Vespertino
Matutino
Vespertino

Biologia

Barras, Luzilândia,
São Raimundo
Nonato, São João
do Piauí, Valença do
Piauí

Matutino
8 semestres

Matemática

Luzilândia

8 semestres

Letras
Português

Canto do Buriti,
União, Uruçuí

8 semestres

Letras
Inglês

Canto do Buriti

8 semestres

Amarante

Computação

8 semestres

Vespertino
Matutino
Vespertino
Matutino
Vespertino
Matutino
Vespertino
Matutino
Vespertino

PRONERA

O Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária
(PRONERA) foi criado em 1998, porém, somente em 2001, foi
incorporado ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (INCRA). O programa propõe e apoia projetos de educação
voltados para o desenvolvimento das áreas de reforma agrária.

77

As ações nasceram através da articulação da sociedade
civil e têm como base a diversidade cultural e sócio-territorial,
os processos de interação e transformação do campo, a gestão
democrática e o avanço científico e tecnológico.
O PRONERA capacita educadores para atuar nos
assentamentos e coordenadores de atividades educativas
comunitárias para as respectivas áreas de formação ofertadas. Os
cursos funcionam através de convênios e possuem formatação
específica. Eles estão classificados dentro da modalidade
presencial-especial, tornando-se presencial porque o educando
tem que cumprir pelo menos 75% da carga horária do curso, e
especial pela dinâmica do processo formativo.
Tal dinâmica está pautada na metodologia da Pedagogia da
Alternância. Dessa forma, os cursos articulam dois momentos
que, juntos compõem uma etapa de execução: tempo escola e
tempo comunidade.
O tempo escola corresponde ao período em que as aulas
acontecem presencialmente. Aqui os educandos e toda a equipe
de coordenação e supervisão permanecem no mesmo espaço
e para isso, o alojamento e a alimentação dos envolvidos são
custeados pelo Programa. Cada tempo escola tem duração de 30
a 45 dias de acordo com a concepção de cada projeto.
Quando o tempo escola termina, inicia-se o tempo
comunidade, que corresponde ao período de férias letivas
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regulares, porém os estudantes não ficam de férias. Eles vão para
casa com atividades que foram propostas a eles durante o tempo
escola representando a continuidade do processo de formação.
O acesso ao programa é via vestibular voltado para a
população especificada pelo Art. 13 do decreto nº 7.352/10. O
corpo docente conta com professores efetivos do quadro da
nossa Universidade que são convidados para ministrar diferentes
disciplinas. Pode haver ainda seleção e convite de profissionais
de outras IES.
Confira os cursos ofertados pelo programa na UESPI:

Licenciatura em Geografia
O Curso de Geografia é vinculado ao Campus Prof. Ariston
Dias Lima, de São Raimundo Nonato e atende a uma solicitação
do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). O
graduado nessa área poderá atuar como professor nos sistemas
de ensino público e privado na educação básica, educação de
jovens e adultos, educação especial e educação do campo.
O curso tem carga horária de 3.160h distribuída em 8
semestres.
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Licenciatura em Pedagogia
O Curso de Pedagogia da Terra está vinculado ao CCECA no
Campus Poeta Torquato em Teresina e atende à uma solicitação
Comissão Pastoral da Terra (CPT). O graduado nessa área poderá
atuar em espaços escolares e não-escolares (docência, gestão,
avaliação e planeamento de políticas educacionais do/para o
campo).
O curso tem carga horária de 3.320h distribuída em 8
semestres.

Bacharelado em Agronomia
O Curso de Bacharelado em Agronomia está vinculado ao
Campus Alexandre Alves Oliveira em Parnaíba e atende à Comissão
Pastoral da Terra (CPT). O graduado nessa área poderá atuar nas
unidades familiares, comunidades, associações, cooperativas
e esfera pública, na administração de propriedades rurais, em
postos de fiscalização em órgãos públicos; em empresas de
projetos agropecuários; em indústrias de alimentos e insumos
agrícolas; em empresas que atuam na gestão ambiental e
do agronegócio; no setor público ou privado; em empresas e
laboratórios de pesquisa científica e tecnológica.
O curso tem carga horária de 4.320h distribuída em 09
semestres.
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NUCEPE

O Núcleo de Concursos e Promoção de Eventos (NUCEPE)
atua há 27 anos e tem como objetivo realizar processos seletivos
e concursos públicos da Universidade Estadual do Piauí, além de
diversos certames promovidos pelo Governo do Estado do Piauí,
bem como Prefeituras Municipais.
Criado inicialmente com a finalidade de elaborar e aplicar
provas de vestibular anuais para ingresso de alunos na UESPI,
atualmente o NUCEPE tornou-se o principal órgão do Estado
responsável pela elaboração e execução de concursos públicos
e seletivos. Entre os anos de 2003 e 2018, o NUCEPE executou
ao todo 99 concursos e seleções da UESPI, de órgãos estaduais
e municipais.
No site institucional do NUCEPE, você encontra as
informações atualizadas de todos os concursos encerrados e em
andamento realizados pelo órgão: http://nucepe.uespi.br/.
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OUTROS SERVIÇOS
Ouvidoria Universitária
A Ouvidoria Geral da Universidade Estadual do Piauí (UESPI),
órgão executivo suplementar vinculado à Reitoria, constitui
instância de participação e controle social, responsável pelo
tratamento das manifestações dos usuários sobre os serviços
prestados pela UESPI. O órgão tem como finalidade avaliar sua
efetividade e aprimorar a gestão universitária.
Dentre as suas atribuições, estão:
Receber, analisar e responder, por meio de mecanismos
proativos e reativos, as manifestações encaminhadas por
usuários;
Promover a adoção de mediação e conciliação entre o
usuário e a UESPI, bem como de outras formas de solução
pacífica de conflitos, sem prejuízo da atuação de outros
órgãos e entidades competentes;
Elaborar relatório mensal no qual deverá constar a quantidade
e a natureza das manifestações recebidas, por unidade
universitária, bem como as pendências ainda não resolvidas
em relação ao mês anterior;
Elaborar, anualmente, no mês de janeiro, relatório de gestão,
apontando falhas e sugerir melhorias na prestação de
serviços.
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Biblioteca Central
A Biblioteca Central da nossa universidade está localizada
no Campus Poeta Torquato Neto e tem por missão dar suporte
informacional às atividades de ensino, pesquisa e extensão.
Seu acervo é multidisciplinar e contempla livros, publicações
periódicas impressas e eletrônicas, trabalhos de conclusão de
curso, recursos audiovisuais, base de dados com e-books nas
mais diversas áreas do conhecimento.
Dispõe ainda de acesso ao Portal de Periódicos da CAPES
com 98 bases de dados em diversas áreas, além de assinaturas
de portais com mais de 2 mil periódicos nas áreas de engenharia
e computação. Seu horário de funcionamento é: segunda à sexta:
7h30 às 21h30; e sábado: 8h às 13h. Parte do acervo pode ser
acessado de forma online, através do site da biblioteca:
http://siabiclientes.com/UESPI/
Os empréstimos são feitos aos alunos, professores e
demais funcionários administrativos da universidade mediante
cadastro. Somente três publicações podem ser retiradas por vez
e devolvidas em até 7 dias para alunos de graduação e até 15
dias para professores, técnicos administrativos e estudantes
de pós-graduação. A não devolução na data prevista gera
multa de R$ 0,50 por dia de atraso. As reservas somente ficam
asseguradas até 24h. Após esse prazo, haverá empréstimo para
outro interessado daquele título ora reservado.
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Cozinha Comunitária
A Cozinha Comunitária Governador Alberto Tavares Silva
fica localizada no Campus Poeta Torquato Neto, próxima ao Setor
de Esportes. Inaugurada no dia 07 de dezembro de 2017, atua em
parceria com o Governo do Estado do Piauí, através da Secretaria
de Estado da Assistência Social e Cidadania (SASC).
No espaço, são atendidos diariamente alunos, funcionários
da universidade e comunidade local, com refeições a preço
acessível. Os alunos da UESPI, Campus Poeta Torquato Neto, que
participam do Programa Auxílio-Alimentação também utilizam
esse espaço.

Núcleo de Práticas Jurídicas
O Núcleo de Práticas Jurídicas oferece serviços à
comunidade de pequenas causas judiciais. No Campus Poeta
Torquato Neto, em Teresina, o órgão atende cerca de 12 bairros
e atua com outros juizados da cidade para auxiliar na demanda
do Tribunal Regional Federal do Piauí (TRF-PI). Além da capital,
os campi de Corrente, Floriano e Parnaíba possuem núcleos que
oportunizam a realização de estágio para os alunos do curso de
Direito.
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Centro de Formação Antonino Freire
O Centro de Formação Antonino Freire (CFAF) foi incorporado
à UESPI pela Reforma Administrativa do Governo do Estado em
abril de 2019. O Centro é voltado para a formação, capacitação,
treinamento e preparação de professores da Rede Estadual de
Ensino e de servidores civis do Governo do Piauí. O local conta
com 20 salas de aula climatizadas, auditórios e um refeitório.

L I S TA D E S I G L A S E A B R E V I A Ç Õ E S

Assjur - Assessoria Jurídica
Ascom - Assessoria de Comunicação
Adcesp - Associação dos Docentes do Ensino Superior da
UESPI
CRI - Coordenação de Relações Internacionais
CCHL - Centro de Ciências Humanas e Letras
CCSA - Centro de Ciências Sociais Aplicadas
CCN - Centro de Ciências da Natureza
CCECA - Centro de Ciências da Educação, Comunicação e
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Artes
CTU - Centro de Tecnologia e Urbanismo
CCS - Centro de Ciências da Saúde
CPL - Comissão Permanente de Licitação
CPAI - Comissão Permanente de Avaliação Institucional
CCPD - Comissão Permanente de Pessoal Docente
CPPTEC - Comissão Permanente de Pessoal Técnico
Administrativo em Educação
DAP - Departamento de Assuntos Acadêmicos
DAOS - Divisão de Assistência e Obrigações Sociais
DENG - Departamento de Engenharia e arquitetura
DTIC - Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação
DMIA - Divisão de Matrícula e Informações Acadêmicas
DIPLAN - Diretoria de planejamento
DGP - Departamento de Gestão de Pessoal
DMC - Divisão de Movimentação e Controle
DST - Divisão de Seleção e Treinamento
DD - Divisão de Documentação
DMSG - Divisão de materiais e serviços gerais
DCE - Diretório Central de Estudantes
Geratec - Núcleo Interinstitucional de Estudo e Geração de
Novas Tecnologias
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JEPC - Juizado Especial de Pequenas Causas
NPG - Núcleo de Pós-graduação
NUCEPE - Núcleo de Concursos e Promoção de Eventos

AGENDA TELEFÔNICA

Central Telefônica

(86)3213-7862/(86)3213-7887/
(86)3213-7524/(86)3213-7441/
(86)3213-6061/(86)3213-7770

Reitoria
Vice-Reitoria
PROJUR – Procuradoria Jurídica

(86)3213-7200
(86)3213-7389
(86)3213-3688

ASCOM – Assessoria de
Comunicação

(86)3213-7398

Auditoria Interna

(86)3213-7702

Prefeitura Universitária

(86)3213-7774

NPD – Núcleo de Processamento
de Dados

(86)3213-7576

Gráfica

(86)3213-7388

PREG – Pró-Reitoria de Ensino e
Graduação
DAP – Departamento de Assuntos
Pedagógicos
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(86)3213-7274
(86)3213-7150

DAA – Departamento de Assuntos
Acadêmicos
PARFOR

(86)3213-3703

PIBID

(86)3213-2298

PROP – Pró-Reitoria de Pesquisa
e Pós Graduação

(86)3213-7942

PREX – Pró-Reitoria de Extensão
e Assuntos Acadêmicos

(86)3213-7098

PROPLAN – Pró-Reitoria de
Planejamento e Finanças
DIPLAN – Diretoria de
Planejamento
PRAD – Pró-Reitoria de
Administração e Recursos
Humanos

(86)3213-7137

(86)3213-4784
(86)3213-7925
(86)3213-16367

DGP – Departamento de Gestão
de Pessoal

(86)3213-7733

DMSG – Divisão de Materiais e
Serviços Gerais

(86)3213-7796

DENG – Depart. de Engenharia e
arquitetura

(86)3213-7900

AMAP – Asses. de Moderniz. em
Proj. do Piauí

(86)3213-7126

DRI – Diretoria de Relações
Internacionais

(86)3213-6075

Biblioteca

(86)3213-7222

CCHL – Centro de Ciências
Humanas e Letras

(86)3213-7155

CCSA – Centro de Ciências
Sociais Aplicadas
CCN – Centro de Ciências da
Natureza

(86)3213-7076
(86)3213-7846

88

CCECA – Centro de Ciências da
Educação, Comunicação e Artes

(86)3213-7273

CTU – Centro de Tecnologia e
Urbanismo

(86)3213-2424

CCM – Campus Clóvis Moura

(86)3213-9285/(86)3213-9280

CCS – Centro de Ciências
Médicas
NEAD – Núcleo de Ensino à
Distância

(86)3213-1182/(86)3213-5471/
(86)3213-7335

NPG – Núcleo de Pós- Graduação

(86)3213-2547

CPL – Comissão Permanente de
Licitação

(86)3213-7169

CPAI – Comissão Permanente de
Avaliação Institucional

(86)3213-7855

CPPD – Comissão Permanente de
Pessoal Docente

(86)3213-7952

JEPC – Juizado Especial de
Pequenas Causas

(86)3213-7406/(86)3213-7843

NUCEPE – Núcleo de Concursos e
Promoção de Eventos

(86)3213-7340/(86)3213-7985/
(86)3213-7564

ADCESPI

(86)3213-2300

CETUR

(86)3213-3083

(86)3221-6658/(86)3221-4749

Campus e Núcleos de outros Municípios
Amarante

(86)3292-1768

Barras

(86)3242-1470/(86)3242-2209
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Bom Jesus

(89)3562-1295

Campo Maior

(86)3252-1848/(86)3252-4898

Corrente

(89)3573-1234

Curimatá
Esperantina

(89)3574-1175
(86)3383-1024
(89)3521-6812/(89)3521-3691/
(89)3522-2484

Floriano
Fronteiras

(89)3454-1246

Luzilândia

(86)3393-1321

Oeiras

(89)3462-2599/3462-3413

Paulistana

(89)3487-1452

Parnaíba

(86)3321-1800/3321-1233/33211825

Faculdade de Direito FACOE

(86)3322-1616/3323-4785

PEDRO II

(86)3271-1900
(89)3422-4757/3422-4315/34224945

PICOS
PIRIPIRI

(86)3276-2206

PIRACURUCA

(86)3343-1369

SÃO JOÃO DO PIAUÍ

(89)3483-1500

SÂO RAIMUNDO NONATO

(89)3582-1312

URUÇUÍ

(89)3544-1429

UNIÃO

(86)3265-2047

VALENÇA

(89)3465-2060
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