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Cursos / Courses
• Graduação / Undergraduate
• Mestrado / Master
• Doutorado / Doctorate
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Escola de Arquitetura / School of Architecture 

Cursos de graduação / Undergraduate Courses 

Arquitetura e Urbanismo – diurno e noturno / Architecture and Urbanism – daytime and evening Design
Design / Design 

Cursos de Mestrado e Doutorado (Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu) / 
Masters and Doctorate Courses (Stricto Sensu Graduation Programs) 

Arquitetura e Urbanismo (mestrado e doutorado) / Architecture and Urbanism (masters and doctorate) 
Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável (mestrado) / Constructed Environment and Sustainable 
Heritage (masters)

Escola de Belas-Artes / School of Fine Arts 

Cursos de graduação / Undergraduate Courses 

Artes Visuais / Visual Arts 
Cinema de Animação e Artes Digitais / Cinema of Animation and Digital Arts 
Conservação / Conservation 
Dança / Dance 
Design de Moda / Fashion Design

Teatro / Theater

Cursos de Mestrado e Doutorado (Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu) / 
Masters and Doctorate Courses (Stricto Sensu Graduation Programs) 

Arte e Tecnologia da Imagem (linhas de pesquisa: criação, crítica e preservação da imagem; criação 
e crítica da imagem em movimento; artes cênicas: teorias e práticas) / Art and Technology of the 
Image (research lines: creation, criticism and preservation of the image; creation and criticism of the image in 
movement; scenic arts: theory and practice) 

Escola de Ciência da Informação / School of Information Science

Cursos de graduação / Undergraduate Courses 

Biblioteconomia / Librarianship
Arquivologia / Archival Science 
Museologia / Museology 

Cursos de Mestrado e Doutorado (Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu) / 
Masters and Doctorate Courses (Stricto Sensu Graduation Programs) 

Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, com as seguintes linhas de pesquisa / 
Graduation Program in Information Science, along the following research lines 

Gestão da Informação e do Conhecimento – temas de pesquisa: avaliação de sistemas de 
informação organizacionais; cognição em organizações; compartilhamento da informação e 
gestão do conhecimento; fontes e serviços de informação para negócios; gestão da informação 
e do conhecimento tecnológicos; inteligência empresarial; políticas de informação (nacionais e 
transnacionais) para a infoinclusão; tecnologias para a gestão do conhecimento / Information and 
Knowledge Management – research themes: evaluation of organizational information systems; cognition 
in organizations; information sharing and knowledge management; information services and resources 
for business; technological knowledge and information management; corporate intelligence; information 
policies (national and transnational) for info-inclusion; technology for knowledge management 
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Informação, Cultura e Sociedade – temas de pesquisa: ciência da informação e campo 
epistemológico; informação, Estado e sociedade civil; informação, espaço e práticas sociais; 
informação, cultura e tecnologia / Information, Culture and Society – research themes: science of 
information and the epistemological area; information, State and civil society; information, space and social 
practices; information, culture and technology 

Organização e Uso da Informação – temas de pesquisa: tratamento bibliométrico da informação; 
softwares aplicados ao tratamento da informação; linguagens de indexação; análise de assunto; 
bases de dados documentais; automação de bibliotecas; bibliotecas universitárias; bibliotecas 
especializadas; redes de intercâmbio de dados bibliográficos; indexação da internet; metadados; 
tratamento integrado de informações nas empresas; sistemas e serviços de informação; elaboração 
de índices; teoria do conceito; classificação do conhecimento; organização do conhecimento; 
comunicação científica; estudos dos padrões de produção do conhecimento nas diversas 
disciplinas; análise de citações / Organization and Use of Information – research themes: bibliometric 
treatment of information; software applied to the treatment of information; indexing languages; subject 
analysis; documental databases; library automation; university libraries; specialized libraries; bibliographical 
data exchange networks; internet indexing; meta-data; integrated treatment of information in companies; 
information systems and services; index elaboration; concept theory; knowledge classification; knowledge 

organization; scientific communication; knowledge production standards studies in diverse disciplines; 

citation analysis 

Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional / 
School of Physical Education, Physiotherapy and Occupational Therapy 

Cursos de graduação / Undergraduate Courses 

Educação Física Licenciatura / Licentiate in Physical Education 

Fisioterapia / Physiotherapy 

Terapia Ocupacional / Occupational Therapy 

Cursos de Mestrado e Doutorado (Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu) / 
Masters and Doctorate Courses (Stricto Sensu Graduation Programs) 

Ciências da Reabilitação – linhas de pesquisa: avaliação do desenvolvimento e desempenho 
infantil; desempenho cardiorrespiratório; estudos do desempenho motor e funcional humano; 
saúde e reabilitação do idoso / Rehabilitation Sciences – research lines: evaluation of child development 
and performance; cardio-respiratory performance; human functional and motor performance studies; health 
and rehabilitation for the elderly 
Ciências do Esporte – linhas de pesquisa: análise biomecânica de técnicas esportivas; aquisição de 
habilidades motoras; fatores psicossociais e rendimento esportivo; termorregulação, metabolismo 
e mecanismos de fadiga / Sports Sciences – research lines: biomechanical analysis of sporting techniques; 
acquisition of motor skills; psycho-social factors and sporting performance; thermoregulation, metabolism 
and fatigue mechanisms 
Lazer – linhas de pesquisa: lazer e interculturalidade: Brasil e América Latina; lazer na(s) cultura(s) 
brasileira(s): conhecimento, formação, política e intervenção / Leisure – research lines: leisure and the inter-
cultural: Brazil and Latin America; leisure in Brazilian culture(s): knowledge, programs, politics and intervention 

Escola de Enfermagem / Nursing School 

Cursos de graduação / Undergraduate Courses 

Enfermagem / Nursing 
Nutrição / Nutrition 
Gestão de Serviços de Saúde / Health Services Management 

Cursos de Mestrado e Doutorado (Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu) / 
Masters and Doctorate Courses (Stricto Sensu Graduation Programs) 

Saúde e Enfermagem (linhas de pesquisa: prevenção e controle de agravos à saúde; planejamento, 
organização e gestão de serviços de saúde e de enfermagem; cuidar em saúde e na enfermagem; 
educação em saúde e enfermagem) / Health and Nursing (Research lines: prevention and control of health 
risks; planning, organization and management of nursing and health services; care in health and nursing; 
education in health and nursing) 
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Escola de Engenharia / School of Engineering 

Cursos de graduação / Undergraduate Courses 

Engenharia Aeroespacial / Aerospace Engineering 
Engenharia Ambiental / Environmental Engineering 
Engenharia Civil / Civil Engineering 
Engenharia Controle e Automação / Engineering Control and Automation
Engenharia Elétrica / Electrical Engineering 
Engenharia Mecânica / Mechanical Engineering 
Engenharia Metalúrgica e de Materiais / Metallurgical and Materials Engineering 
Engenharia de Minas / Mining Engineering 
Engenharia de Produção / Production Engineering 
Engenharia Química / Chemical Engineering 
Engenharia de Sistemas / Systems Engineering

Cursos de Mestrado e Doutorado (Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu) / 
Masters and Doctorate Courses (Stricto Sensu Graduation Programs) 

Ciências e Técnicas Nucleares – linhas de pesquisa: aplicações das radiações à biomédica; 
dosimetria, radioproteção e instrumentação nuclear; avaliação tecnológica, socioenergética e 
ambiental de sistemas de produção de energias, etc. / Nuclear Sciences and Techniques – lines of research: 
the biomedical; applications of radiation; dosimetry, radiological protection and nuclear instrumentation; 
technological, socio-energetic and environmental evaluation of energy producing systems, etc. 
Construção Civil – linhas de pesquisa: materiais cimentícios; materiais metálicos para construção 
civil; resíduos como materiais de construção civil; gestão de empreendimentos de construção civil 
/ Civil Construction – lines of research: cementitious materials, metallic materials for construction; 
waste as civil construction material; management of civil construction enterprises / Construcción Civil 
– líneas de investigación: materiales cementeros; materiales metálicos para construcción civil; residuos como 
materiales de construcción civil; gestión de emprendimientos de la construcción civil / Bâtiment et Travaux 
Publics – lignes de recherche: matériaux cimentaires; matériaux métalliques pour la construction; déchets en 
tant que matériaux de construction; gestion de projets de bâtiments et travaux publics
Engenharia de Estruturas – linhas de pesquisa: acústica estrutural; mecânica dos sólidos e das 
estruturas; estruturas de materiais conjugados; biomecânica, etc. / Structural Engineering – lines 
of research: structural acoustics; mechanics of solids and structures; structures of conjugated materials; 
biomechanics, etc. 
Engenharia de Produção – linhas de pesquisa: otimização de sistemas; modelagem estocástica 
e simulação; gestão da qualidade e desenvolvimento de produtos; produção e práticas sociais: 
estudos sobre trabalho, conhecimento e organizações / Production Engineering – lines of research: 
system optimization; stochastic modeling and simulation; quality 
management and product development; production and social 
practices: studies on work, knowledge and organizations
Engenharia Elétrica – linhas de pesquisa: eletrônica 
de potência; sistemas de energia elétrica; engenharia 
biomédica; modelagem; controle, automação e 
robótica; microeletrônica e microssistemas; inteligência 
computacional, etc. / Electrical Engineering – lines of research: 
power electronics; electrical energy systems; biomedical engineering; 
modeling; control, automation and robotics; microelectronics and 
microsystems; computational intelligence, etc.
Engenharia Mecânica – linhas de pesquisa: métodos 
computacionais em termofluidodinâmica; meios porosos 
e secagem; aerodinâmica aplicada; mecânica dos sólidos; 
mecânica da fratura e fadiga; processos de soldagem, 
etc. / Mechanical Engineering – lines of research: computational 
methods in thermo-fluid dynamics; porous means and drying; 
applied aerodynamics; solids mechanics; fatigue and fracture 
mechanics; welding processes, etc. 
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Engenharia Metalúrgica e de Minas – linhas de pesquisa: biomateriais; cerâmica; ciência e engenharia 
de materiais; engenharia de superfície; transformação mecânica; hidrometalurgia; lavra de minas, 
etc. / Metallurgical and Mining Engineering – lines of research: biomaterials; ceramics; materials science and 
engineering; surface engineering; mechanical transformation; hydrometallurgy; mining extraction, etc. 
Engenharia Química – área de concentração: ciência e tecnologia de polímeros; corrosão e 
engenharia de superfície; engenharia de alimentos, etc. / Chemical Engineering – study areas: science 
and technology of polymers; corrosion and surface engineering; food engineering, etc. 
Geotecnia e Transportes / Geotecnics and Transportation 
Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos – linhas de pesquisa: avaliação e gerenciamento 
de impactos e de riscos ambientais; hidrologia urbana e drenagem; políticas públicas e gestão 
em saneamento, meio ambiente e recursos hídricos, etc. / Sanitation, Environment and Water Resources 
– lines of research: evaluation and management of environmental risks and impacts; urban hydrology and 
drainage; public policies and sanitation management, environment and water resources, etc. 

Escola de Música / School of Music 

Cursos de graduação / Undergraduate Courses 

Licenciatura / Licentiate 
Bacharelado (habilitações: violino, viola, violoncelo, contrabaixo, flauta, clarineta, fagote, oboé, 
saxofone, trompa, trompete, trombone, tuba, violão, harpa, piano, percussão, composição, regência, 
canto, música popular e musicoterapia) / Bachelor’s degree (qualifications: violin, viola, cello, doublebass, 
flute, clarinet, bassoon, obo, saxophone, horn, trumpet, trombone, tuba, guitar, harp, piano, percussion, 
composition, conducting, singing, popular music and musictherapy)

Cursos de Mestrado e Doutorado (Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu) / 
Masters and Doctorate Courses (Stricto Sensu Graduation Programs) 

Programa de Pós-Graduação em Música, com as seguintes linhas de pesquisa: / Post-graduate Program 
in Music with the following lines of research: 
Educação Musical / Musical Education 
Música e Cultura / Music and Culture 
Performance Musical / Musical Performance 
Processos Analíticos e Criativos / Analytical and Creative Processes 
Sonologia / Sonology

Escola de Veterinária / Veterinary School 

Cursos de graduação / Undergraduate Courses 

Medicina Veterinária / Veterinary Medicine 
Aquacultura / Aquaculture 

Cursos de Mestrado e Doutorado (Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu) / 
Masters and Doctorate Courses (Stricto Sensu Graduation Programs) 

Zootecnia – áreas de concentração: genética e melhoramento animal; nutrição e alimentação animal; 
produção animal / Zootechny – areas of study: genetics and animal breeding; animal nutrition and feeding; 
animal production 
Ciência Animal – áreas de concentração: medicina e cirurgia veterinárias; patologia animal; reprodução 
animal; epidemiologia; medicina veterinária preventiva; tecnologia e inspeção de produtos de origem 
animal / Animal Science – areas of focus: veterinary medicine and surgery; animal pathology; animal reproduction; 
epidemiology; preventive veterinary medicine; technology and inspection of animal origin products 
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Faculdade de Ciências Econômicas / Faculty of Economic Sciences 

Cursos de graduação / Undergraduate Courses 

Administração / Administration 
Ciências Contábeis / Accounting Sciences 
Ciências Econômicas / Economic Sciences 
Controladoria e Finanças / Controllership and Finances 
Relações Econômicas Internacionais / International Economic Relations 

Cursos de Mestrado e Doutorado (Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu) / 
Masters and Doctorate Courses (Stricto Sensu Graduation Programs) 

Administração – linhas de pesquisa: finanças; mercadologia e administração estratégica; estudos 
organizacionais e sociedade; gestão de pessoas e comportamento organizacional / Administration – 
lines of research: finances; marketing and strategic administration; organizational studies and society; people 
management and organizational behavior
Ciências Contábeis – linhas de pesquisa (mestrado): contabilidade financeira; controle gerencial / 
Accounting Sciences – lines of research (MA): financial accounting; managerial control 
Demografia – linhas de pesquisa: demografia formal; distribuição populacional, espaço e ambiente; 
fecundidade e saúde reprodutiva; mortalidade, morbidade e saúde; população e família; população 
e políticas sociais / Demography – lines of research: formal demography; populational distribution, space 
and environment; fecundity and reproductive health; mortality, morbidity and health; population and family; 
population and social policies 
Economia – áreas de concentração: economia; economia regional / Economics – areas of study: 
economics; regional economics 

Faculdade de Educação / Faculty of Education 

Cursos de graduação / Undergraduate Courses 

Pedagogia / Pedagogy
Pedagogia a Distância (Universidade Aberta do Brasil) / Distance Education (Open University of Brazil) 
Licenciatura do Campo / Field degree 
Licenciatura Intercultural de Educadores Indígenas / Indigenous Educators Intercultural Licentiate 

Cursos de Mestrado e Doutorado (Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu) / 
Masters and Doctorate Courses (Stricto Sensu Graduation Programs) 

Conhecimento e Inclusão Social em Educação, com as seguintes linhas de pesquisa: / Knowledge and 
Social Inclusion in Education, with the following lines of research: 
Educação, Cultura, Movimentos Sociais e Ações Coletivas / Education, Culture, Social Movements and 
Collective Actions 
Educação e Ciências / Education and Science 
Educação Escolar: Instituições, Sujeitos e Currículos / School Education: Institutions, Subjects and 
Curriculum 
Educação e Linguagem / Education and Language
Educação Matemática / Mathematics Education
História da Educação / History of Education 
Políticas Públicas de Educação: Concepção, Implementação e Avaliação / Public Policies in Education: 
Conception, Implementation and Evaluation 
Política, Trabalho e Formação Humana / Politics, Labor and Human Training 
Psicologia, Psicanálise e Educação / Psychology, Psychoanalysis and Education 
Doutorado Latino-americano em Políticas Públicas e Profissão Docente / Latin American Doctorate in 
Public Policy and the Teaching Profession 
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Faculdade de Farmácia / Pharmacy Faculty 

Cursos de graduação / Undergraduate Courses 

Biomedicina / Biomedicine 
Farmácia / Pharmacy 

Cursos de Mestrado e Doutorado (Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu) / 
Masters and Doctorate Courses (Stricto Sensu Graduation Programs) 

Ciências de Alimentos (linhas de pesquisa: qualidade de alimentos; química e bioquímica de 
alimentos; nutrição, alimentação e saúde) / Food Sciences (research lines: food quality; chemistry and 
biochemistry of food; nutrition, food and health) 
Ciências Farmacêuticas (linhas de pesquisa: produtos naturais e sintéticos; aspectos moleculares, 
celulares e epidemiológicos das doenças) / Pharmaceutical Sciences (research lines: natural and synthetic 
products; molecular, cellular and epidemiological aspects of diseases)

Faculdade de Direito / Law Faculty

Cursos de graduação / Undergraduate Courses 

Ciências do Estado / Constitutional Law 

Direito / Law 

Cursos de Mestrado e Doutorado (Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu) / 
Masters and Doctorate Courses (Stricto Sensu Graduation Programs) 

Mestrado em Direito / Masters in Law

Doutorado em Direito / Doctorate in Law

Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas / Faculty of Philosophy and 
Human Sciences 

Cursos de graduação / Undergraduate Courses 

Antropologia / Anthropology 
Ciências Sociais / Social Sciences 
Ciências Socioambientais / Socio-environmental Sciences
Comunicação Social / Social Communication
Filosofia / Philosophy 
Gestão Pública / Public Management 
História / History
Psicologia / Psychology

Cursos de Mestrado e Doutorado (Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu) / 
Masters and Doctorate Courses (Stricto Sensu Graduation Programs) 

Antropologia (linhas de pesquisa: antropologia da imagem e do som; antropologia da religião; antropologia 
das sociedades complexas; antropologia da ciência e da tecnologia; arqueologia pré-histórica; arqueologia 
histórica; etnologia indígena; meio ambiente e sociedade) / Anthropology (lines of research: anthropology 
of image and sound; anthropology of religion; anthropology of complex societies; anthropology of science and 
technology; prehistoric archaeology; historic archaeology; indigenous ethnology; environment and society)
Ciência Política (linhas de pesquisa: Estado, modernização e políticas públicas; inovações da 
democracia e tendências contemporâneas da gestão participativa; instituições políticas e democracia; 
pensamento social e político brasileiro; política internacional e comparada; teoria democrática 
contemporânea) / Political Science (lines of research: State, modernization and public policies; innovations in 
democracy and contemporary trends in participative management; political institutions and democracy; Brazilian 
social and political thinking; international politics compared; contemporary democratic theory) 
Comunicação Social (linhas de pesquisa: processos comunicativos e práticas sociais; meios e 
produtos da comunicação) / Social Communication (lines of research: communicative processes and social 
practices; means and products of communication)
Filosofia (linhas de pesquisa: estética e filosofia da arte; ética e filosofia política; filosofia antiga e 
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medieval; filosofia contemporânea, filosofia moderna; lógica e filosofia da ciência) / Philosophy (lines 
of research: aesthetics and philosophy of art; ethics and political philosophy; ancient and medieval philosophy; 
contemporary philosophy, modern philosophy; logic and philosophy of science) 
História (linhas de pesquisa: história social da cultura; história e culturas políticas; ciência e cultura 
na história) / History (lines of research: social history of culture; history and political cultures; science and 
culture in history) 
Psicologia (linhas de pesquisa: cognição e linguagem; diferenças individuais; cultura e subjetividade; 
política e identidade; trabalho e saúde; psicanálise) / Psychology (lines of research: cognition and 
language; individual differences; culture and subjectivity; politics and identity; labor and health; psychoanalysis) 
Sociologia (linhas de pesquisa: teoria e métodos em ciências sociais, sociologia da cultura; 
desigualdades socioeconômicas, organizações e trabalho; gestão urbana e criminalidade; participação 
social, políticas públicas e meio ambiente) / Sociology (lines of research: theory and methods in social 
sciences, sociology of culture; socioeconomic inequalities, organizations and labor; urban management and 
criminality; social participation, public policies and the environment) 

Faculdade de Letras / School of Fine Arts 

Cursos de graduação / Undergraduate Courses 

Bacharelado: Alemão, Espanhol, Francês, Grego, Inglês, Italiano, Latim, Linguística, Português / 
Bachelor’s degree: German, Spanish, French, English, Greek, Italian, Latin, Linguistics, Portuguese 
Licenciatura: Espanhol, Inglês, Português / Licentiate: Spanish, English, Portuguese 
Licenciatura dupla: Português-Alemão, Português-Francês, Português-Italiano, Português-Grego, 
Português-Latim / Double Licentiate: Portuguese-German, Portuguese-French, Portuguese-Italian, Portuguese-
Greek, Portuguese-Latin 

Cursos de Mestrado e Doutorado (Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu) / 
Masters and Doctorate Courses (Stricto Sensu Graduation Programs) 

Estudos Literários – áreas de concentração: estudos clássicos; literaturas de expressão inglesa; 
teoria da literatura (mestrado); literatura brasileira (mestrado e doutorado); literatura comparada 
(doutorado) / Literary Studies – areas of study: classical studies; English language literature; literary theory 
(MA); Brazilian literature (MA and Ph.D.); Comparative Literature (PhD) 
Estudos Linguísticos – áreas de concentração: linguística teórica e descritiva; linguística do texto e 
do discurso; linguística aplicada (mestrado e doutorado) / Linguistic Studies – areas of study: theoretical 
and descriptive linguistics; text and discourse linguistics; applied linguistics (MA and Ph.D.) 

Faculdade de Medicina / Faculty of Medicine

Cursos de graduação / Undergraduate Courses 

Curso Superior de Tecnologia em Radiologia/ Third level course in Radiology Technology
Fonoaudiologia / Phonoaudiology
Medicina / Medicine

Cursos de Mestrado e Doutorado (Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu) / 
Masters and Doctorate Courses (Stricto Sensu Graduation Programs) 

Ciências Aplicadas à Cirurgia e à Oftalmologia / Sciences Applied to Surgery and Ophthamology
Ciências Aplicadas à Saúde do Adulto / Sciences Applied to Adult Health 
Ciências da Saúde – Infectologia e Medicina Tropical / Health Sciences – Infectology and Tropical Medicine 
Ciências da Saúde – Saúde da Criança e do Adolescente / Health Sciences – Child and Adolescent Health 
Medicina Molecular / Molecular Medicine
Patologia / Pathology 
Saúde da Mulher / Women’s Health 
Saúde Pública / Public Health
Mestrado Profissional (cursos: ciências da saúde na abordagem teórica e prática da violência; ciências 
da saúde: telessaúde; ciências da saúde: ciências nucleares aplicadas à saúde) / Professional Masters 
(courses: health sciences in the theoretical and practical approach to violence; health sciences: telehealth; 
health sciences: core sciences applied to health) 
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Faculdade de Odontologia / Faculty of Odontology 

Cursos de graduação / Undergraduate Courses 

Odontologia / Odontology 

Cursos de Mestrado e Doutorado (Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu) / 
Masters and Doctorate Courses (Stricto Sensu Graduation Programs) 

Programa de Pós-Graduação em Odontologia com as seguintes áreas de concentração: / Graduate 
Program in Odontology with the following fields of study:
Clínica Odontológica (linhas de pesquisa: epidemiologia e controle das doenças bucais; 
imunopatologia e microbiologia das doenças bucais; propriedades físicas, químicas e biológicas 
dos materiais odontológicos) / Odontological Clinic (research lines: epidemiology and control of oral 
diseases; immunopathology and microbiology of oral diseases; physical, chemical and biological properties of 
odontological materials) 
Dentística (linhas de pesquisa: propriedades físicas, químicas e biológicas dos materiais odontológicos) 
/ Dentistry (research lines: physical, chemical and biological properties of dental materials)
Endodontia (linhas de pesquisa: epidemiologia e controle das doenças bucais; imunopatologia 
e microbiologia das doenças bucais; propriedades físicas, químicas e biológicas dos materiais 
odontológicos) / Endodontics (research lines: epidemiology and control of oral diseases; immunopathology 
and microbiology of oral diseases; physical, chemical and biological properties of dental materials)
Estomatologia (linhas de pesquisa: epidemiologia e controle das doenças bucais; lesões inflamatórias, 
císticas e neoplásicas da cavidade bucal; epidemiologia e controle das doenças bucais) / Stomatology 
(research lines: epidemiology and control of oral diseases; inflammatory lesions, cysts and tumors of the oral 
cavity; epidemiology and control of oral diseases) 
Odontopediatria (linhas de pesquisa: epidemiologia e controle das doenças bucais; propriedades 
físicas, químicas e biológicas dos materiais odontológicos; políticas, instituições e serviços de saúde 
bucal) / Odontopediatrics (research lines: epidemiology and control of oral diseases; physical, chemical and 
biological properties of dental materials; policies, institutions, and oral health services) 
Patologia Bucal (linhas de pesquisa: imunopatologia e microbiologia das doenças bucais; lesões 
inflamatórias, císticas e neoplásicas da cavidade bucal) / Oral Pathology (research lines: immunpathology 
and microbiology of oral diseases; inflammatory lesions, cysts and tumors of the oral cavity) 
Periodontia (linhas de pesquisa: epidemiologia e controle das doenças bucais; imunopatologia e 
microbiologia das doenças bucais; lesões inflamatórias, císticas e neoplásicas da cavidade bucal) / 
Periodontics (research lines: epidemiology and control of oral diseases; immunpathology and microbiology of 
oral diseases; inflammatory lesions, cysts and tumors of the oral cavity)
Saúde Coletiva (linhas de pesquisa: epidemiologia e controle das doenças bucais; políticas, 
instituições e serviços de saúde bucal) / Public Health (research lines: epidemiology and control of oral 
diseases; policies, institutions, and oral health services) 
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Instituto de Ciências Agrárias / Institute of Agrarian Science

Cursos de graduação / Undergraduate Courses

Administração / Administration 
Agronomia / Agronomy 
Engenharia Agrícola e Ambiental / Agricultural and Environmental Engineering 
Engenharia de Alimentos / Food Engineering
Engenharia Florestal / Forestry Engineering 
Zootecnia / Zootechny 

Cursos de Mestrado e Doutorado (Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu) / 
Masters and Doctorate Courses (Stricto Sensu Graduation Programs) 

Ciências Agrárias (linhas de pesquisa: desenvolvimento rural; manejo ecológico da produção agrícola; 
produção animal sustentável e segurança alimentar; uso, conservação e manejo da biodiversidade 
em ecossistemas rurais e agrícolas) / Agrarian Sciences (research lines: rural development; ecological 
handling of agricultural produce; sustainable animal breeding and food safety; use, conservation and handling 
of biodiversity in rural and agricultural ecosystems) 

Instituto de Ciências Biológicas / Institute of Biological Sciences 

Cursos de graduação / Undergraduate Courses

Ciencias Biológicas (bacharelado diurno) / Biological Sciences (Bachelor degree daytime) 
Ciencias Biológicas (licenciatura diurna e noturna) / Biological Sciences (undergraduate daytime and evening) 

Cursos de Mestrado e Doutorado (Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu) / 
Masters and Doctorate Courses (Stricto Sensu Graduation Programs) 

Biologia Celular (linhas de pesquisa: biologia celular da interação parasito-hospedeiro; biologia da 
reprodução; biologia de biomateriais; biologia do desenvolvimento e da regeneração; educação 
inclusiva em ciências, etc.) / Cell Biology (research lines: cell biology of parasite-host interaction; 
reproductive biology; biology of biomaterials, developmental biology and regeneration biology; inclusive 
education in science, etc.)
Bioinformática (linhas de pesquisa: bioinformática de biomoléculas; bioinformática funcional; 
bioinformática genômica) / Bioinformatics (research lines: bioinformatics of biomolecules; functional 
bioinformatics; genomic bioinformatics)  
Bioquímica e Imunologia (linhas de pesquisa: bioquímica e biologia molecular de agentes 
infecciosos; biotecnologia: vacinas e testes diagnósticos; genética molecular humana; neuroquímica; 
imunorregulação; nutrição, etc.) / Biochemistry and Immunology (research lines: biochemistry and molecular 
biology of infectious agents; biotechnology, diagnostic tests and vaccines; human molecular genetics; 
neurochemistry; immunoregulation; nutrition, etc.)
Biologia Vegetal (linhas de pesquisa: biologia reprodutiva; genética vegetal; estrutura, fisiologia e química de 
galhas tropicais; morfologia, fisiologia e estratégias adaptativas de plantas; recuperação de áreas degradadas, 
etc.) / Plant Biology (research lines: reproductive biology; plant genetics; structure; chemistry and physiology of tropical 
galls; morphology, physiology and adaptive strategies of plants; recovery of degraded areas, etc.).
Ecologia, Conservação e Manejo de Vida Silvestre (linhas de pesquisa: manejo de espécies animais e 
vegetais, terrestres e aquáticas, o uso sustentável e o estudo de mecanismos ecológicos geradores e 
mantenedores da biodiversidade) / Ecology, Conservation and Handling of Wildlife (research fields: handling of 
animal and plant – land and water species; the sustainable use and study of ecological mechanisms that generate 
and maintain biodiversity)
Fisiologia e Farmacologia (linhas de pesquisa: angiogênese; controle neural da pressão arterial; 
farmacologia da inflamação e da dor; regulação do metabolismo intermediário; nanobiotecnologia, 
venenos e toxinas animais, etc.) / Physiology and Pharmacology (research lines: angiogenesis; neural 
control of blood pressure; pharmacology of inflammation and pain; regulation of intermediary metabolism, 
nanobiotechnology, poisons and animal toxins, etc.). animales, etc.) 
Genética (linhas de pesquisa: genética de população animal, evolução e conservação da fauna; 
genética médica; genética molecular e de microrganismos; genômica e bioinformática estrutural; 
genômica e bioinformática e evolutiva, etc.) / Genetics (research lines: animal population genetics, evolution 
and conservation of fauna; medical genetics; molecular and micro-organism genetics; structural genomics and 
bioinformatics, and evolutionary genomics and bioinformatics, etc.) bio-informatique évolutive, etc.) 
Microbiologia (linhas de pesquisa: bacteriologia de relevância clínica humana e veterinária 
com ênfase em anaeróbio; diagnóstico de doenças infecciosas; interferon; substâncias 
fitoterápicas: atividade antiviral, antifúngica e antibacteriana, etc.) / Microbiology (research lines: 
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Bacteriology of human and veterinary clinical relevance with emphasis on anaerobics; diagnosis of infectious 
diseases; interferon; phytoterapic substances: antiviral, antifungal and antibacterial activity, etc.).  antifongiques 
et antibactérienne, etc.) 
Parasitologia (linhas de pesquisa: biologia e morfologia de protozoários de importância 
médica e veterinária; biossistemática e ecologia de artrópodos de importância médica e 
veterinária; epidemiologia das doenças infecciosas e parasitárias, etc.) / Parasitology (research 
lines: biology and morphology of protozoa of medical and veterinary importance; biosystematics and ecology 
of arthropods of medical and veterinary importance; epidemiology of infectious and parasitic diseases, etc.).
Neurociências (linhas de pesquisa: neurociências molecular, sistêmica, comportamental e 
computacional; neuropsiquiatria clínica e molecular; purificação, caracterização e mecanismos 
de ação no sistema nervoso de drogas e toxinas) / Neurosciences (research lines: molecular, systemic, 
behavioral and computational neurosciences; molecular and clinical neuropsychiatry; purification, characterization 
and action mechanisms of drugs and toxins in the nervous system) 

Instituto de Ciências Exatas / Institute of Exact Sciences

Cursos de graduação / Undergraduate Courses 

Ciências Atuariais / Actuarial Science 
Ciência da Computação / Computer Science 
Estatística / Statistics 
Física / Physics 
Matemática / Mathematics 
Matemática Computacional / Computational Mathematics 
Química / Chemistry
Química Tecnológica / Chemical Technology 
Sistemas de Informação / Information Systems 

Cursos de Mestrado e Doutorado (Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu) / 
Masters and Doctorate Courses (Stricto Sensu Graduation Programs) 

Ciência da Computação / Computer Science 
Estatística (áreas de concentração: probabilidade e estatística) / Statistics (fields of study: probability 
and statistics) 
Física (linhas de pesquisa: astrofísica; estrutura de líquidos e sólidos; espectroscopia hiperfina 
e superfícies; estrutura eletrônica de átomos, moléculas e sólidos, etc.) / Physics (research lines: 
astrophysics; structure of liquids and solids; hyperfine spectroscopy and surfaces, electronic structure of atoms, 
molecules and solids, etc.) 
Matemática (linhas de pesquisa: álgebra comutativa; geometria algébrica; equações diferenciais 
parciais; sistemas dinâmicos; física matemática; probabilidade, etc.) / Mathematics (research lines: 
commutative algebra; algebraic geometry; partial differential equations; dynamic systems; mathematical physics; 
probability, etc.) )
Química (linhas de pesquisa: físico-química; química analítica; química inorgânica; química orgânica) / 
Chemistry (research lines: physical chemistry; analytical chemistry; inorganic chemistry, organic chemistry) 

Instituto de Geociências / Institute of Geosciences

Cursos de graduação / Undergraduate Courses 

Geografia / Geography
Geologia / Geology 
Turismo / Tourism 

Cursos de Mestrado e Doutorado (Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu) / 
Masters and Doctorate Courses (Stricto Sensu Graduation Programs) 

Geografia (áreas de concentração: análise ambiental; organização do espaço) / Geography (fields of 
study: environmental analysis; organization of space) 
Geologia (áreas de concentração: geologia regional; geologia econômica e aplicada) / Geology (fields 
of study: regional geology; economic and applied geology)
Análise e Modelagem de Sistemas Ambientais (linhas de pesquisa (mestrado): análise de recursos 
ambientais; modelagem de sistema; gestão de paisagem) / Analysis and Modeling of Environmental Systems 
(research lines (masters): analysis of environmental resources; system modeling; landscape management)
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