
Saiba por que estudar no UNIPÊ

é a sua MELHOR ESCOLHA!



Ser vestibulando é viver alguns impasses. 
Mas temos certeza que, com a nossa ajuda 
nas próximas páginas, te guiando com 
segurança e muita tranquilidade, a escolha 
da melhor instituição para o seu futuro não 
será mais um deles.

Critérios são muito importantes nesta 
tomada de decisão, é por isso que reunimos 
todos aqui, para você entender por que 
somos, com TODA CERTEZA, a melhor 
escolha de onde você deve viver o sonho 
do ensino superior. 

Aproveite!

Unipê   qualidade e tradição  



O Unipê tem uma história que se confunde 
com a dos paraibanos. São quase 50 anos 

de tradição, solidificando na Paraíba seu 
ideal de ofertar uma educação de qualidade, 

e, em conjunto com seu corpo discente e 
docente, contribuir para o desenvolvimento 

do país e para a formação de uma 
sociedade mais justa e igualitária. Esses 
ideais são carregados pelo Unipê desde 
1971. De lá pra cá, já foram mais de 50 

mil profissionais formados e investimentos 

Palavra do   REITOR

“

”

constantes em uma infraestrutura 
que só cresce e se moderniza. Toda 

essa qualidade faz com hoje sejamos 
reconhecidos pelo MEC com nota 5. 

Somos o único Centro Universitário da 
Paraíba com tal nível de excelência. Tudo 

isso só tem um objetivo: fazer de você 
um profissional diferenciado e completo. 

Conheça o Unipê e venha fazer parte 
dessa história conosco! 

 
Prof. Renato Padovese



O Unipê reflete credibilidade e tradição na construção do conhecimento por meio de 
um processo de aprendizagem discente, no qual são contemplados os diversos saberes 
necessários à prática profissional escolhida. Entre as suas missões está a garantia do acesso 
e da inclusão por meio de ações de ensino-aprendizagem voltadas ao acolhimento da 
diversidade, proporcionando a todos uma educação de excelência.

Ao longo dos seus quase 50 anos de história, já formou milhares de profissionais de 
sucesso. Cresceu, se atualizou, expandiu seus horizontes, abriu novos cursos e modalidades 
de ensino, investiu em melhorias da infraestrutura e modernização das instalações.

E tem mais! O corpo docente, as metodologias de ensino e os cursos de alta qualidade 
impactam positivamente no processo de crescimento do aluno enquanto profissional e 
cidadão, refletindo nos excelentes indicadores de qualidade do ensino superior.

Quase 50 anos   de história



O campus é o local onde você passará 
grande parte do seu tempo durante os 
anos de sua graduação. Por isso, ele 
tem que possuir todas as condições 
para que você vivencie a experiência 
universitária ao máximo. Então, nada 
melhor do que aliar os estudos a um 
lugar moderno, agradável, espaçoso, 
acolhedor e com infraestrutura e alta 
tecnologia que só o Unipê te oferece. 

entre modernas edificações e uma 
extensa área verde

mais de 300 mil m2 
de área,

Nosso campus:  

Ginásio



Por que   somos TOP?

O Unipê é reconhecido por sua atuação na área social e pelo destaque em vários indicadores oficiais 
nas áreas de ensino, pesquisa e extensão. As metodologias ativas de ensino, a extensão e a pesquisa 
são fatores que se destacam na Universidade, pois evidenciam os seus investimentos em programas 
institucionais que visam ao desenvolvimento constante da sua comunidade docente e discente. Tudo 
isso de forma antenada e atualizada, levando para a sala de aula tudo o que tem de mais atual e 
moderno nas práticas educativas, com ética e alto nível de conhecimento.

A Instituição ainda investe em ações que promovem constantemente a acessibilidade e a inclusão, 
garantindo igualdade de possibilidades para todos; oferta programas de internacionalização aos 
discentes, expandindo os seus horizontes para o mundo; investe constantemente em inovação, dentro 
e fora das salas de aula; e investe em empregabilidade dentro e fora do Centro Universitário.

Mas não para por aí, o UNIPÊ tem muito mais:

+ de 80% dos professores  são mestres e doutores;

12 cursos estrelados  no Guia do Estudante 2018;

Maioria dos cursos de Graduação  com conceitos Enade compatíveis 
com a realidade nacional;

Biblioteca com + de 140 mil exemplares físicos  e + de 15 mil 
exemplares digitais;

Parcerias com 6 universidades estrangeiras,  que favorecem nosso 
Programa Institucional de Cooperação, Intercâmbio e Internacionalização;

Marca mais lembrada da Paraíba  pelo TOP Of Mind por 15 anos 
consecutivos;

Três Selos  OAB Recomenda;

Uma das 10 melhores IES brasileiras  no fomento ao esporte;40 cursos de graduação  e + de 80 cursos de pós-graduação;

Programa de Mestrado em Direito  recomendado pela Capes;

Modernos Laboratórios,  com equipamentos e softwares de alta
tecnologia;

Coral reconhecido no estado  que conta com mais de 60 integrantes;

Empresa de referência em responsabilidade socioambiental  no 
Nordeste, segundo a revista Bioma Social;

Três vezes campeão  do Desafio Sebrae;

Reconhecido como  “Amigo da Ciência e Tecnologia”.



Clínica-escola de Enfermagem

Clínica-escola de Fisioterapia

Clínica-escola de Fonoaudiologia

Clínica-escola de Odontologia

Clínica-escola de Psicologia

Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal

Núcleo de Prática Jurídica

Projetos de Inclusão Digital

Complexo Esportivo

E muito mais!

Mão  na massa!

A população recebe serviço de 
qualidade gratuitamente;

Os cursos proporcionam a vivência 
prática por meio da oferta de 
diversos serviços à comunidade em 
seus núcleos e clínicas.

Com isso, três coisas incríveis 
acontecem:

Os alunos ganham uma visão 
mais humanizada de suas 
profissões;
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atendimentos gratuitos por 
ano nas mais diversas áreasde 100 mil+

Mantemos um padrão de 
Excelência.
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O Unipê acredita que a educação oferece oportunidades 
iguais a quem a vida deu caminhos diferentes, tudo isso por 
meio do conhecimento, que não tem fronteiras! É por isso 
que aqui os alunos são incentivados a buscarem experiências 
acadêmicas e pessoais que possam fazer a diferença na 
formação e na carreira. 

Para os alunos que quiserem se aventurar nessa 
incrível jornada, basta procurar pelo Escritório de 
Internacionalização, que possui convênio universitário com 
instituições ao redor do mundo, como, por exemplo:

• Universidade de Coimbra
• Universidade do Porto
• Universidade de Pisa
• Universidade de Valência
• Universidade de Granada
• Universidade de Sevilha

Internacionalização! 

*Ainda possuímos convênios com diversas escolas de idiomas, 
para garantir descontos para toda a comunidade acadêmica.



Foco no   Empreendedorismo!

O Laboratório de Ideias tem o foco das suas ações na inovação, empreendedorismo, responsa-
bilidade sociocultural e na cultura maker de projetos. O espaço trabalha de modo dinâmico 
e criativo na disseminação do empreendedorismo, fazendo ações pontuais como palestras, 
workshops e pitches. O ambiente articula teoria e prática, a utilização de recursos que propor-
cionam aprendizagens diferenciadas, recursos tecnológicos comprovadamente inovadores e 
uma abordagem totalmente focada na perspectiva de aprendizagem educação 4.0.

O Laboratório de Ideias é um espaço-conceito que pretende transformar socialmente o ambiente 
sociocultural da região e fornecer suporte a ações concretas de emprego e empregabilidade, 
fortalecendo o elo entre ensino e pesquisa, incentivando produções acadêmicas e promovendo 
publicações científicas, didático-pedagógicas, tecnológicas, artísticas e culturais.

Laboratório de Ideias do Unipê



“Sou de João Pessoa, 
mas vivi boa parte da 
minha vida rodando 
pelo mundo. Sou atleta, 
mas sempre soube que 
essa é uma escolha que 
é de curta duração e 
que em grande parte, 
ao acabar, não nos dá 
um futuro tão brilhante 
assim. Então, pensando 
no nisso, resolvi voltar 

para João Pessoa e, continuando na minha vida de 
atleta, melhorar as expectativas, escolhendo o UNIPÊ 
para busca de conhecimento dentro da Educação 
Física, área que pretendo seguir quando me retirar das 
quadras. Ao concluir meu primeiro curso, percebi que 
foi minha melhor escolha, pois saí da universidade 
com conhecimento prático do que exige minha nova 
profissão, sentindo-me apto para exercê-la com 
competência. O UNIPÊ, com toda sua estrutura e 
os seus professores, é para mim a transformação 
necessária para um futuro promissor!”

“A decisão de cursar 
Direito no UNIPÊ não foi 
uma escolha difícil. Esta 
era a única faculdade 
que tinha em mente 
para realizar o curso que 
tanto sonhei. Apesar 
de fazer minha primeira 
graduação (em Serviço 
Social) na UFPB, ao 
concluir o curso não tive 
dúvidas que queria cursar 

Direito no UNIPÊ, e foi nessa instituição que me senti 
realmente acolhida. No UNIPÊ explorei todo o meu 
potencial acadêmico com um suporte indescritível da 
instituição, extraindo o melhor desempenho durante 
minha formação. Participei de intercâmbio e vivi uma 
das experiências mais ricas para um acadêmico na 
área jurídica, a participação em Mooties (Competições 
Jurídicas) como oradora e como coach. Pelo Unipê, 
estagiei num dos maiores escritórios de advocacia, 
criei e desenvolvi um projeto de extensão e, ao me 
formar, fiz uma pós-graduação. Graças ao currículo 
que construí hoje curso mestrado em Portugal. Não me 
restam dúvidas de que fiz a escolha certa.”

“Saí do Ceará para vir 
estudar em João Pessoa 
quando fui beneficiada 
com uma bolsa do 
PROUNI para cursar 
Ciência da Computação 
no UNIPÊ. Morando fora 
de casa, longe do conforto 
da família e dos amigos, 
o UNIPÊ sempre foi mais 
que uma instituição de 
ensino, foi como um lar 

para mim, onde pude amadurecer e crescer, além de 
construir laços de amizades que mantenho até hoje. 
Foi também através do UNIPÊ que tive a oportunidade 
de vivenciar uma das experiências mais marcantes 
da minha vida. Com o incentivo e reconhecimento 
que tem com seus alunos, fui premiada para realizar 
um curso na universidade de Harvard em Boston - 
EUA, momento ímpar para o meu desenvolvimento 
profissional e pessoal. O UNIPÊ também me forneceu o 
necessário para avançar na minha carreira, adentrei no 
mercado de trabalho antes mesmo de formada, graças 
às experiências vivenciadas nos projetos de extensão da 
instituição. Recentemente fui aprovada no mestrado, 
sonho que almejei desde o início da faculdade e que 
a instituição sempre me apoiou e incentivou a seguir, 
reafirmando mais uma vez a sua parcela de influência na 
transformação dos seus alunos.”

Raíssa Libório Cícera Vanessa Sampaio Gil Pires

Para não deixar qualquer dúvida de que somos mesmo a 
escolha certa, nada melhor do que o conselho de quem já 
viveu todo esse sonho do ensino superior com a gente. 

Palavra de  quem indica!
Confira!

Direito Ciência da Computação Educação Física



www.unipe.edu.br 
30031189 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 721 5844 (demais localidades)

Agora é a sua vez!
Aproveite para nos visitar e conhecer tudo isso pessoalmente. 

Conte com a gente para te auxiliar nesta importante escolha: ligue 
para 0800 707 9210. 

Estamos te esperando!

BR 230 - Km 22, Água Fria - CEP 
58053-000 João Pessoa - PB


