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1
 A UFRB  
https://ufrb.edu.br/portal/

 A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) é uma Autarquia, 

criada pela Lei 11.151 de 29 de julho de 2005, por desmembramento da Escola de 

Agronomia da Universidade Federal da Bahia, com sede e foro na cidade de Cruz 

das Almas e unidades instaladas nos municípios de Amargosa, Cachoeira, Feira 

de Santana, Santo Amaro e Santo Antônio de Jesus. Possui autonomia adminis-

trativa, patrimonial, financeira e didático-pedagógica.

 A UFRB é constituída em um modelo multicampi que tem como objetivo 

principal explorar o potencial socioambiental de cada espaço do Recôncavo, bem 

como servir de polo integrador, tendo como base de sustentação os seguintes 

princípios:

Ÿ Cooperação com o desenvolvimento socioeconômico, científico, tecnológico, 

cultural e artístico do Estado e do País e compromisso com o desenvolvimen-

to regional;

Ÿ Criação de marcos de reconhecimento social, oriundos dos serviços especiais 

prestados no atendimento da população;

Ÿ Gestão participativa;

Ÿ Uso de novas tecnologias de comunicação e de informação;

Ÿ Equidade nas relações entre os campi;

Ÿ Desenvolvimento de um ambiente capaz de viabilizar a educação a distância;

Ÿ Processo de avaliação institucional permanente;

Ÿ Adoção de políticas afirmativas de inclusão social.

1. Informações extraídas dos sites oficiais da UFRB e Regimentos Internos.
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ESTRUTURA 
ORGANIZACIONAL

CONSELHOS
Conselho Acadêmico – CONAC
https://www1.ufrb.edu.br/soc/conselhos

 O Conselho Acadêmico é o órgão consultivo e 

deliberativo que define a organização e o funciona-

mento da área acadêmica nos aspectos técnicos, 

didáticos e científicos, com funções indissociáveis nas 

áreas de ensino, pesquisa e extensão, em conjunto 

com os órgãos da Administração Superior Setorial da 

Universidade.

Conselho Universitário – CONSUNI
https://www1.ufrb.edu.br/soc/conselhos

 O Conselho Universitário é a instância máxima 

da UFRB como órgão doutrinário, consultivo, normati-

vo e deliberativo, com composição e competências 

definidas nos artigos 21 e 23 do Estatuto da 

Universidade.

Conselho de Curadores - CONCUR
https://www1.ufrb.edu.br/soc/conselhos

 O Conselho de Curadores é o órgão de fiscaliza-

ção econômico-financeira da Universidade, com 

atribuições definidas no artigo 28 do Estatuto da 

Universidade.
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REITORIA
https://ufrb.edu.br/reitoria/

 A Reitoria é o órgão executivo da administração superior, sendo responsá-

vel pelo planejamento, coordenação, supervisão, avaliação e controle da 

Universidade.

PRÓ-REITORIAS
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO – PROAD
https://www.ufrb.edu.br/proad/

 A Pró-Reitoria de Administração tem a finalidade de auxiliar a 

Administração Superior, na coordenação das atividades relacionadas à gestão de 

logística, patrimonial, de contratos, de materiais e de aquisição de bens e servi-

ços necessários à realização das atividades acadêmicas e administrativas da 

Universidade.

Competências Institucionais

Ÿ Realizar estudos visando à modernização administrativa, à proposição de 

alternativas necessárias ao aperfeiçoamento contínuo dos serviços, à desbu-

rocratização e ao aumento da produtividade;

Ÿ Participar da elaboração e executar a programação financeira da universida-

de, tendo em vista os compromissos e os recursos repassados pelo MEC, bem 

como os convênios e contratos e de outras agências financiadoras nacionais e 

estrangeiras;
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Ÿ Participar juntamente com os órgãos da Universidade, da elaboração de 

normas, manuais, instruções, rotinas, fluxos, formulários e impressos;

Ÿ Propor medidas visando a racionalização do processo decisório;

Ÿ Autorizar, planejar, executar e acompanhar a realização dos processos licita-

tórios e de compras da Universidade;

Ÿ Planejar, elaborar, executar e acompanhar os contratos de serviços terceiriza-

dos da Universidade;

Ÿ Programar, executar e controlar os serviços de transportes e protocolo da 

Universidade;

Ÿ Garantir a segurança do campus e da sua estrutura física e patrimonial;

Ÿ Fazer a integração entre as atividades meio e fim da Universidade; e

Ÿ Executar quaisquer outras atividades que lhe forem delegadas pelo Reitor.

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAL – PROGEP
https://www.ufrb.edu.br/progep/

 A PROGEP é um órgão auxiliar da administração superior da UFRB que tem 

como competências planejar, propor, coordenar, orientar, acompanhar e avaliar 

as políticas de gestão, de acompanhamento e de desenvolvimento de pessoal. É 

atribuição da Pró-Reitoria promover a execução das atividades de: 

Ÿ Recrutamento e seleção de pessoal; 

Ÿ Dimensionamento, provimento, distribuição e controle da movimentação de 

pessoal; 

Ÿ Qualificação, capacitação, treinamento e desenvolvimento profissional e 

pessoal do servidor;

Ÿ Acompanhamento e avaliação de desempenho; 

Ÿ Promoção da saúde, segurança e qualidade de vida do servidor; 

Ÿ Administração da folha de pagamento.

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO - PROGRAD
https://www.ufrb.edu.br/prograd/

 A Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) da Universidade Federal do 

Recôncavo da Bahia (UFRB) é o órgão da Administração Central e a instância 

responsável pelo diagnóstico dos problemas e proposição de políticas relaciona-

das ao ensino de Graduação. 

 Como órgão da Administração Central, a PROGRAD é co-participante das 

decisões políticas e programáticas da Universidade, especialmente daquelas 

diretamente relacionadas com o ensino, a pesquisa e a extensão na Graduação, 

sempre objetivando a oferta de um ensino de qualidade.
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PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO, 
CRIAÇÃO E INOVAÇÃO – PPGCI
https://www.ufrb.edu.br/ppgci/

 A Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação, Criação e Inovação – PPGCI - é 

um órgão assessor da Reitoria, que tem a responsabilidade de planejar, coorde-

nar, fiscalizar e implementar a política de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação na 

UFRB.

 De acordo com suas atribuições, a PPGCI vem traçando planos de qualifi-

cação, capacitação e aperfeiçoamento docente, de atividades de investigação 

científica, buscando estimular e fomentar as atividades de pesquisa, consolidar a 

política de expansão da Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, ampliando espaços 

de atuação e gerando possibilidades de formar profissionais altamente qualifi-

cados.

 A missão da PPGCI é contribuir pela qualidade da formação de profissio-

nais para as funções públicas e privadas que constroem o desenvolvimento 

local, regional e nacional.

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO – PROPLAN
https://www.ufrb.edu.br/proplan/

 À Pró-Reitoria de Planejamento compete:

Ÿ Coordenar a elaboração, acompanhamento e reformulação do Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI);
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Ÿ Propor e executar a Avaliação Institucional;

Ÿ Elaborar Planos, programas e projetos de caráter 

institucional;

Ÿ Realizar estudos para a definição do plano de 

expansão da Universidade;

Ÿ Elaborar e acompanhar a execução do orçamento 

da Universidade;

Ÿ Realizar estudos, coordenar e acompanhar o 

processo de arrecadação das receitas da 

Universidade;

Ÿ Estabelecer critérios para elaboração de recursos;

Ÿ Implantar um banco de dados de interesse da 

Universidade;

Ÿ Implantar um sistema uniforme de informações 

nos âmbitos administrativo e financeiro e nos 

órgãos da Universidade;

Ÿ Coordenar, orientar e controlar a celebração dos 

contratos e convênios com vistas à realização de 

projetos governamentais e/ou institucionais;

Ÿ Acompanhar, analisar, conciliar e regularizar as 

contas contábeis que compõem os balanços da 

UFRB;

Ÿ Analisar a documentação dos processos para 

empenho quanto à sua instrução e sua conformi-

dade com a legislação vigente e termos de ajustes 

firmados pela UFRB;

Ÿ Analisar e registrar a documentação dos proces-

sos para pagamento quanto à sua instrução e sua 

conformidade com a legislação vigente e termos 

de ajuste firmados pela UFRB;

Ÿ Executar a política biblioteconômica da UFRB e 

propor atualização e inovações;

Ÿ Desenvolver uma política de gestão documental;

Ÿ Planejar, coordenar, executar e avaliar as ações 

relativas aos planos diretores, projetos de arquite-

tura e engenharia, obras e serviços de engenharia, 

orçamentos, perícias e avaliações;

Ÿ Coordenar a elaboração do relatório de Gestão da 

Universidade.
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PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO - PROEXT
https://www.ufrb.edu.br/proext/

 A Pró-Reitoria de Extensão (PROEXT) planeja, coordena, supervisiona e 

avalia a Extensão Universitária, sendo responsável, portanto, pela elaboração da 

política de extensão da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB).

 Considerando a multicampia da Universidade, a PROEXT apoia, através de 

editais anuais, parcerias interinstitucionais, cursos e oficinas de formação, ações 

que representam a possibilidade de inclusão social e de promoção do desenvol-

vimento territorial, principalmente, no Recôncavo da Bahia, no Vale do Jiquiriçá e 

no Portal do Sertão. Nos centros de ensino, a PROEXT conta com a contribuição 

das/dos gestoras/es de extensão. A gestão de extensão assessora a comunidade 

acadêmica na operacionalização das atividades de extensão: orientam sobre 

registro; e contribuem com a construção de propostas de atividades de extensão 

e certificação, em associação com a PROEXT, de acordo com as diretrizes dos 

Centros e da UFRB.

 Extensão Universitária na UFRB se efetiva por meio de programas, proje-

tos, vivências, cursos, eventos, prestação de serviços e consultoria, publicações e 

outros produtos acadêmicos, inseridos nas áreas temáticas, conforme as orien-

tações do Plano Nacional de Extensão Universitária.

PRÓ-REITORIA DE POLÍTICAS AFIRMATIVAS E ASSUNTOS 
ESTUDANTIS - PROPAAE
https://www.ufrb.edu.br/propaae/

  Na UFRB a Pró-Reitoria de Políticas Afirmativas e Assuntos Estudantis foi 

criada com o propósito de articular, formular e implementar políticas e práticas 

de democratização relativas ao ingresso, permanência e pós-permanência 

estudantil no ensino superior de forma dialógica e articulada com os vários 

segmentos contemplados por estas políticas, pondo em prática uma ação de co-

responsabilidade e mutualidade no trato com as demandas da comunidade 

acadêmica.
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SUPERINTENDÊNCIAS
SUPERINTENDÊNCIA DE REGULAÇÃO E REGISTROS 
ACADÊMICOS - SURRAC
https://www.ufrb.edu.br/surrac/

 A Superintendência de Regulação e Registros Acadêmicos – SURRAC é um 

órgão da administração superior subordinado à Reitoria, que tem como finalida-

de realizar a regulação dos cursos de graduação, assim como, manter atualiza-

dos os dados institucionais referentes a graduação e pós graduação.

SUPERINTENDÊNCIA DE EDUCAÇÃO ABERTA 
E A DISTÂNCIA - SEAD
https://www2.ufrb.edu.br/ead/

 A Superintendência de Educação Aberta e a Distância (SEAD) é um órgão 

vinculado à Reitoria da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB). 

Localizada no campus de Cruz Almas, tem como objetivo fomentar políticas de 

Educação a Distância e o uso de Tecnologias da Informação e Comunicação no 

âmbito da Universidade.

 Além de desenvolver e ampliar as formas de comunicação a distância por 

meio de dispositivos interativos de videoconferência, aulas, simpósios, seminári-

os, entre outros, a SEAD estabelece parcerias com outras instituições de ensino 

no país e no exterior.

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS - SUPAI
https://www.ufrb.edu.br/supai/

 A Superintendência de Assuntos Internacionais da UFRB tem a finalidade 

de ampliar e consolidar a internacionalização e os laços de cooperação interinsti-

tucionais da UFRB.

Foi estabelecida no ano de 2008, a partir da necessidade crescente de unificar 

ações existentes de cooperações internacional vigentes na Universidade, bem 

como estabelecer novos convênios, de acordo com as necessidades de cada 

departamento.
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SUPERINTENDÊNCIA DA EDITORA UFRB - EDUFRB
https://www.ufrb.edu.br/editora/

 A Superintendência da Editora da Universidade Federal do Recôncavo da 

Bahia - EDUFRB foi criada em 24 de março de 2010, pela Portaria nº 299 de 24 de 

março de 2010 vinculada diretamente ao Gabinete da Reitoria, com os objetivos 

de regular e produzir as múltiplas edições de livros no âmbito da Universidade, 

intensificar o intercâmbio com instituições congêneres, incentivar e promover a 

publicação cientifica, técnica, didática e artísticas da UFRB.

ASSESSORIAS
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO – ASCOM 
https://www.ufrb.edu.br/ascom/

 A Assessoria de Comunicação (ASCOM) da Universidade Federal do 

Recôncavo da Bahia (UFRB) é o órgão de apoio e assessoramento da Reitoria nas 

áreas de Imprensa, Publicidade e Propaganda, Relações Públicas, Internet e 

Produção Audiovisual.

 A ASCOM é responsável pela coordenação da política de comunicação da 

Universidade, para os públicos interno e externo, em todas as etapas: planeja-

mento e definição de estratégia das ações, execução, e atividades de monitora-

mento e avaliação.

 Coordena as atividades de divulgação dos assuntos da Universidade para 

a comunidade acadêmica e também para os meios de comunicação de alcance 

local e nacional, incluindo jornais, revistas, rádios, emissoras de televisão e a 

mídia especializada da Internet, além do atendimento à imprensa em geral.



Mapa do recôncavo
https://www.ufrb.edu.br/portal/mapas/centros-de-ensino.html

Mapa da UFRB-Cruz das almas
https://www.ufrb.edu.br/portal/mapas/cruz-das-almas.html



CENTROS DE ENSINO
CENTRO DE ARTES, HUMANIDADES E LETRAS - CAHL
https://www.ufrb.edu.br/cahl/

 O Centro de Artes, Humanidades e Letras (CAHL) é um Centro de Ensino 

vinculado à Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFBR) e instalado nos 

município de Cachoeira e São Félix. O CAHL promove uma formação humanista, 

voltada para a preparação de profissionais críticos, com conhecimento teórico e 

técnico, passíveis de atuação tanto no mercado de trabalho quanto na pesquisa 

acadêmica. Neste sentido, este Centro desenvolve uma compreensão mais 

ampla dos processos históricos, sociais, políticos e estéticos, promovendo a 

integração dos discentes com a cultura local e valorizando as potencialidades 

socioculturais e artísticas do recôncavo.

Ÿ Mestrado Acadêmico em Ciências Sociais: Cultura, Desigualdades e 

Desenvolvimento

Ÿ Mestrado Profissional em História da África, da Diáspora e dos Povos 

Indígenas

Ÿ Mestrado Acadêmico em Comunicação - Mídia e Formatos Narrativos

Ÿ Mestrado Acadêmico em Arqueologia e Patrimônio Cultural 

Ÿ Mestrado Acadêmico em Política Social e Territórios

Stricto Sensu

Ÿ Artes Visuais, 

Ÿ Ciências Sociais, 

Ÿ Cinema e Audiovisual, 

Ÿ Comunicação Social Licenciatura 

em Artes Visuais, 

Ÿ Licenciatura em Ciências Sociais, 

Ÿ Licenciatura em História, 

Ÿ Museologia, Publicidade e 

Propaganda, 

Ÿ Serviço Social, 

Ÿ Tecnologia em Gestão Pública

Graduação
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CENTRO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA EM ENERGIA E 
SUSTENTABILIDADE - CETENS
https://www.ufrb.edu.br/cetens/

 De acordo com a Resolução CONSUNI 01/2013 o CETENS foi criado como 

Centro de Ensino da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, tendo como 

missão a formação de profissionais em ciência e tecnologia e em ciências sociais 

aplicadas voltados para produção, planejamento, transporte, armazenamento, 

consumo e desenvolvimento de fontes renováveis e de soluções tecnológicas de 

assuntos ligados à energia, (...) [sendo indutor] na construção de novas propos-

tas para as relações humanas com o meio ambiente visando um desenvolvi-

mento sustentável. (UFRB, 2013, p. 16).  No processo da sua implementação a 

missão do CETENS tem sido ampliada para a formação de profissionais das 

áreas da Educação do Campo, Engenharias, Tecnologias e Ciências Sociais 

Aplicadas.

Ÿ Especialização Interdisciplinar em Ambiente, Tecnologia e Sustentabilidade

Ÿ Mestrado Profissional em Educação Científica, Inclusão e Diversidade

Ÿ Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Transferência de 

Ÿ Bacharelado Interdisciplinar em Energia e Sustentabilidade (BES)

Ÿ Licenciatura em Educação do Campo com Habilitações em Matemática e 

Ciências Naturais (LEDOC)

Ÿ Licenciatura em Pedagogia com ênfase em Educação no Campo¹

Ÿ Bacharelado em Engenharia de Energias

Ÿ Bacharelado em Engenharia de Produção

Ÿ Bacharelado em Engenharia de Tecnologia Assistiva e Acessibilidade

Ÿ Bacharelado em Engenharia de Materiais

Ÿ Tecnologia em Alimentos na Educação do Campo

Graduação

Stricto Sensu

lato sensu



CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS, AMBIENTAIS
 E BIOLÓGICAS - CCAAB
https://www.ufrb.edu.br/ccaab/

 O CCAAB congrega os servidores técnico-administrativos, docentes e 

discentes dos cursos que o integram para objetivos comuns de ensino, pesquisa, 

extensão e disseminação da cultura.

 O CCAAB tem por finalidade formar profissionais, nas áreas de Ciências 

Agrárias, Ambientais e Biológicas, qualificados e comprometidos com o desen-

volvimento de uma formação intelectual, cultural, crítica, criativa, reflexiva e 

transformadora.

Ÿ Agronomia, 

Ÿ Bacharelado Interdisciplinar em 

Ciências Ambientais, 

Ÿ Biologia- Bacharelado, 

Ÿ Biologia - Licenciatura, 

Ÿ Engenharia Florestal, 

Ÿ Engenharia de Pesca, 

Ÿ Medicina Veterinária, 

Ÿ Tecnologia em Agroecologia, 

Ÿ Tecnologia em Gestão de 

Cooperativas, 

Ÿ Zootecnia 

Ÿ Mestrado Acadêmico em Ciência Animal

Ÿ Mestrado Acadêmico em Ciências Agrárias

Ÿ Mestrado Acadêmico em Engenharia Agrícola

Ÿ Mestrado Acadêmico em Microbiologia Agrícola

Ÿ Mestrado Acadêmico em Recursos Genéticos Vegetais

Ÿ Mestrado Acadêmico  em Solos e Qualidade de Ecossistemas

Ÿ Mestrado Profissional em Defesa Agropecuária

Ÿ Mestrado Profissional em Gestão de Políticas Públicas e Segurança Social

Ÿ Doutorado Acadêmico em Ciências Agrárias

Ÿ Doutorado Acadêmico em Engenharia Agrícola

Stricto Sensu

Graduação
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Ÿ Bacharelado Interdisciplinar em 

Saúde, 

Ÿ Enfermagem, 

Ÿ Nutrição, 

Ÿ Psicologia, 

Ÿ Medicina

Ÿ Residência em Nutrição Clínica

Ÿ Residência em Medicina de Família e Comunidade

Ÿ Curso de Especialização de Gestão em Saúde - EAD

Ÿ Curso de Especialização em Inclusão e Diversidade na Educação

Ÿ Especialização em Psicologia, Avaliação e Atenção à Saúde

Ÿ Residência em Enfermagem com Ênfase em Cardiologia

 

Ÿ Mestrado Profissional em Saúde da Família - ProfSaúde

Ÿ Mestrado Profissional em Saúde da População Negra e Indígena

Lato senso

Stricto Sensu

Graduação

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE – CCS
https://www.ufrb.edu.br/ccs/

 O CCS tem como missão desenvolver, de forma integrada e com qualida-

de, atividades de ensino, pesquisa e extensão para a formação e a produção de 

conhecimentos científicos, artísticos, culturais e tecnologias na área de saúde, 

com valorização das comunidades do território de identidade do Recôncavo da 

Bahia, pautados em valores éticos, técnico-científicos, humanísticos e politica-

mente compromissados com a inclusão social, a democracia, a promoção da 

cidadania e as políticas públicas de saúde.



CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS - CETEC
https://www.ufrb.edu.br/cetec/

 O CETEC tem como finalidade primordial a indissociabilidade entre o 

ensino, a pesquisa e a extensão, de forma a interagir com a expressão sócio-

econômica-cultural-ambiental do território do Recôncavo da Bahia e projetar, 

por meio da atuação da comunidade acadêmica, o desenvolvimento local e 

regional.

CENTRO DE CULTURA, LINGUAGENS E TECNOLOGIAS 
APLICADAS - CECULT
https://www.ufrb.edu.br/cecult/

 O CECULT representa uma experiência pioneira, inspirada nos estudos 

interdisciplinares nos campos da cultura, das tecnologias, das linguagens artísti-

cas, da engenharia do espetáculo e da economia criativa. Formações, produtos e 

serviços oriundos dessa proposta impactarão a dinâmica social e econômica da 

região e do estado da Bahia. Notadamente, por constituir um novo campo de 

desenvolvimento associado à vocação, aos padrões de criatividade e inovação 

dos aspectos regionais mais diretamente ligados à cultura.

Ÿ Bacharelado em Ciências Exatas e 

Tecnológicas, 

Ÿ Engenharia de Computação, 

Ÿ Bacharelado em Matemática, 

Ÿ Engenharia Elétrica, 

Ÿ Engenharia Sanitária e Ambiental, 

Ÿ Engenharia Civil, Engenharia 

Mecânica, 

Ÿ Licenciatura em Matemática Ead, 

Ÿ Bacharelado em Física

Ÿ Mestrado Profissional em Matemática

Ÿ Especialização em Tecnologias e Educação Aberta e Digital

Ÿ Bacharelado Interdisciplinar em 

Cultura, 

Ÿ Linguagens E Tecnologias Aplicadas 

– BICULT, 

Ÿ Licenciatura em Música Popular 

Brasileira, 

Ÿ Licenciatura Interdisciplinar em 

Artes, 

Ÿ Tecnológico em Produção Musical, 

Ÿ Tecnológico em Política e Gestão 

Cultural, 

Ÿ Tecnológico em Artes do Espetáculo 

Ÿ Educação, Cultura e Diversidades

Ÿ Cidadania e ambientes culturais

Ÿ Políticas e Gestão Cultural
Stricto Sensu

Stricto Sensu

lato Sensu

Graduação

Graduação
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CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES – CFP
https://www.ufrb.edu.br/cfp/

 Belas praças e jardins, clima agradável, população hospitaleira, fartas 

paisagens naturais, progresso econômico, tudo isso faz com que Amargosa seja 

uma cidade de referência no interior da Bahia. Aqui, o Centro de Formação de 

Professores da UFRB ajuda a ratificar a vocação histórica da cidade na formação 

de professores, registrada desde a atuação do Ginásio Santa Bernadete (Sacra-

mentinas) e do Seminário Menor da Imaculada Conceição, no século XX.

Cruz das Almas, 10 de setembro de 2020

Ÿ Licenciatura em Educação do 

Campo

Ÿ Licenciatura em Educação Física

Ÿ Licenciatura em Filosofia

Ÿ Licenciatura em Física

Ÿ Licenciatura em Letras

Ÿ Licenciatura em Matemática

Ÿ Licenciatura em Pedagogia

Ÿ Licenciatura em Química

Ÿ Tecnólogo em Agroecologia

Ÿ Especialização em Educação e Interdisciplinaridade

Ÿ Ensino de Ciências e Matemática

Ÿ Formação de Professores em Educação Científica e Matemática

Ÿ Mestrado em Educação do Campo

Graduação

Stricto Sensu

lato Sensu
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