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Centro de Ciências Biológicas e da Saúde

Graduação em:

1) Medicina
O Curso de Medicina objetiva formar um profissional médico geral, humanístico, crítico,
reflexivo e ético, com a capacidade para atuar nos diferentes níveis de atenção à saúde, para o
desenvolvimento de ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde, nos
âmbitos individual e coletivo, com responsabilidade social e compromisso com a defesa da
cidadania, da dignidade humana, da saúde integral do ser humano e tendo como
transversalidade em sua prática, sempre com a determinação social do processo de saúde e
doença.
Projeto Político- Pedagógico [1]
Projeto Político- Pedagógico - Belém [2]
Projeto Político- Pedagógico - Santarém [3]

?Desenho Curricular [4]
Coordenação: Ana Virginia Soares Van Den Berg
Telefone: (91) 3131 1712 / (91) 3131 1750

2) Terapia Ocupacional
O curso de Terapia Ocupacional da Universidade, foi criado para atender os portadores de
deficiências físicas e mentais do Estado. O objetivo é de proporcionar ao estudante uma
formação na perspectiva interdisciplinar, centrada nas relações e no seu desenvolvimento
profissional, com foco no contexto regional e nacional, direcionado aos princípios da Educação
Interprofissional e Permanente, proporcionando ao estudante a aquisição de competências e
habilidades gerais e específicas necessárias ao exercício do curso, voltadas ao
cuidado integral, de forma ética, humanista, crítica e reflexiva.
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Projeto Político- Pedagógico - 2007 [5]
Projeto Político- Pedagógico [6]-2017

Desenho Curricular [7]
Coordenação:

L
ucivaldo da Silva Araújo
Telefone: (91) 3131 1713

4) Enfermagem
O curso de Enfermagem da Uepa tem como filosofia o cuidado humano. O enfermeiro deve
compreender o ser humano de uma forma holística, que considere o contexto das experiências
humanas levando em conta a consciência, a subjetividade e a espiritualidade que dela fazem
parte; exercer a profissão como prática da assistência em todos os seus níveis, do ensino, da
pesquisa e da administração da assistência e dos serviços de saúde; fomentar nas ações
educativas um modelo pedagógico que valorize a humanização e cidadania em consonância. O
objetivo é participar do desenvolvimento do Estado; contribuir com a sociedade, formando
profissionais com competência ética e sobretudo política, que possam atuar como agentes de
transformação dos modelos assistenciais à saúde e agregar-se a projetos estaduais/nacionais
de luta pela transformação das práticas de saúde, contribuindo para a efetivação dos princípios
do SUS e, conseqüentemente, melhorando a qualidade da assistência.
Projeto Político- Pedagógico [8]
Desenho Curricular [9]
Coordenação:

Margarete Bittencourt

Telefone: (91) 3211-1602

3) Fisioterapia
O Curso de Fisioterapia tem como objetivo oferecer ao estudante uma formação precisa ao
profissional, e tem como direcionar os alunos em cinco eixos centrais que são: Homem Ser
Biológico e Social; Prevenção, Patologias e Recursos Básicos de Avaliação e Tratamento em
Fisioterapia; Recursos Físicos, Ética, gerenciamento administrativo e Fisiopatologia na
formação do fisioterapeuta; e a Fisioterapia e o seu papel na atenção integral à saúde. Como
ciência aplicada, a fisioterapia estuda o movimento humano e tem como proposta atual um
modelo de assistência integral à saúde onde exige a incorporação progressiva de ações de
prevenção, promoção, proteção e de recuperação da mesma.

Page 2 of 4

Centro de Ciências Biológicas e da Saúde
Publicado no portal da Universidade do Estado do Pará (https://www.uepa.pa.gov.br)

Projeto Político-Pedagógico - Belém [10]
Projeto Político-Pedagógico - Tucuruí [11]
Desenho Curricular [12]

Coordenação:

Érica Feio Carneiro Nunes

Telefone: (91) 3131 1708 / (91) 3276 9366

4) Biomedicina
O Curso de Biomedicina tem como objetivo geral formar profissionais da área de saúde
plenamente capacitados a exercer as funções próprias da área de Biomedicina em instituições
públicas ou privadas. Forma profissionais competentes e integrados aos fenômenos da
sociedade, capazes de atuar efetivamente no processo de desenvolvimento social, cultural,
econômico e político do país, sobretudo no que se refere às questões de âmbito regional
relativas à saúde no sentido de diagnóstico, cura e prevenção das doenças.
Projeto Político- Pedagógico- Marabá 2011 [13]
Projeto Político- Pedagógico - Marabá 2015 [14]

Desenho Curricular [15]
Coordenação:

Sávio Pinho dos Reis
Telefone: (91) 3131-1758 / 3131-1757

5) Saúde Coletiva
O Curso de Saúde Coletiva objetiva gerar profissionais com formação generalista, humanista,
crítica e reflexiva, qualificado para o exercício de atividades do campo da Saúde Coletiva em
todos os níveis de gestão e de atenção à saúde, atuando em prevenção de doenças e
promoção de saúde, com melhoria da qualidade da vida humana, pautado em princípios éticos,
legais e na compreensão da realidade social, cultural, política e econômica do seu meio, com
base no rigor científico e intelectual, a partir de pesquisas e produção de novos conhecimentos,
dirigindo sua atuação para a transformação da realidade em benefício da sociedade.
Projeto Político- Pedagógico [16]
Desenho Curricular [17]
Coordenação:

N
elson Veiga Gonçalves
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Telefone: (91) 3131-1752

6) Fonoaudiologia
Projeto Político- Pedagógico [18]
Coordenação: Manoel Gionovaldo Freire
Telefone: (91) 3131-1780

Link da URL: https://www.uepa.pa.gov.br/pt-br/pagina/centro-de-ci%C3%AAncias-biol%C3%B3gicas-e-dasa%C3%BAde
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