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INTRODUÇÃO

Com o crescimento do número de cursos e vagas de graduação 

e pós-graduação, foi necessário ampliar e modernizar 

a infraestrutura dos campi da Universidade Federal 

de Pernambuco (UFPE), a fim de proporcionar qualidade 

às atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

Entre os anos de 2012 e 2015, a instituição realizou investimentos 

substancias para melhorar sua estrutura física. Foram realizadas 

dezenas de obras para acompanhar a expansão da universidade, 

muitas delas por meio do Programa de Apoio a Planos 

de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni). 

São obras como a construção Núcleos Integrados de Atividade 

de Ensino (Niates) – uma das edificações erguidas com verbas 

do Reuni -, que se configuram como lugares que conectam pessoas, 

lugares onde se compartilham saberes, estruturas necessárias 

para uma universidade que busca a excelência. 

Seja no campus Recife ou nos campi do interior de Pernambuco, 

os recursos investidos nas novas edificações - ou em reformas 

e ampliações de prédios existentes - contribuíram para a melhoria 

dos espaços destinados a atividades didáticas, para aprimorar 

o desenvolvimento de pesquisas, promover maior mobilidade 

e acessibilidade da comunidade acadêmica, maior inclusão 

de estudantes em situação de vulnerabilidade, 

entre outros benefícios. 

Muitas melhorias foram realizadas e ainda há muito a se fazer quanto 

à infraestrutura dos campi, no intuito de fortalecer o ensino, a pesquisa 

e a extensão, e contribuir, assim, para a formação qualificada de pessoas 

que poderão fazer a diferença em um cenário de tantos desafios 

na sociedade contemporânea. 



PRINCIPAIS OBRAS REALIZADAS 

Campus Recife ganha três Niates

A construção de três Núcleos Integrados 

de Atividade de Ensino (Niates) no campus Recife, 

entre 2012 e 2013. As edificações foram construídas 

com o intuito de desafogar os prédios de seis 

Centros - Centros de Tecnologia e Geociências (CTG) 

e de Ciências Exatas e da Natureza (CCEN); 

dos Centros de Filosofia e Ciências Humanas (CFCH) 

e de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA); 

e do Centro de Ciências Biológicas (CCB) 

e Centro de Ciências da Saúde (CCS) -, 

oferecendo uma estrutura física que favoreça 

o aprendizado dos estudantes dos referidos centros, 

com 64 salas de aula modernas e confortáveis, 

com laboratórios e recursos audiovisuais. 

Os Núcleos atendem 

estudante de seis Centros 

Acadêmicos:

CTG/CCEN

CFCH/CCSA

CCB/CCS

São cerca de  15 mil estudantes

frequentando os três Niates, 

no campus Recife

A construção dos prédios 

envolveu recursos 

da ordem de R$ 21 milhões

Biblioteca Central é reinaugurada

No segundo semestre de 2013, a Biblioteca Central, no campus 

Recife, foi reinaugurada. As novas instalações disponibilizadas 

para os usuários contam com ambientes climatizados,terminais 

de computadores, acesso livre à internet, hall para exposição 

de artes, novos auditórios com equipamentos de projeção, 

salas para pesquisa em grupo e o Memorial Denis Bernardes, 

que abriga uma coleção de cem mil documentos históricos. 

Em obras e aquisições, foram investidos recursos 

da ordem de R$ 2,2 milhões.

Novas calçadas revitalizam passeios 

no campus Recife

Entre 2013 e 2014, foram realizadas diversas obras de 

requalificação das calçadas internas do campus Recife, no 

intuito de melhorar a mobilidade e promover a acessibilidade 

da comunidade acadêmica. 

No novo padrão, as calçadas contam com passeios largos, 

ciclovias, piso regular e local destinado para lixeiras, por 

exemplo. Nessa primeira fase do projeto “Calçadas da UFPE”, 

foram investidos cerca de R$ 2,6 milhões, para revitalizar um 

percurso de aproximadamente um quilômetro de extensão, em 

calçadas que passam, por exemplo, pelos Centros de Artes e 

Comunicação e de Educação ou pelo parque do Lago do 

Cavouco. 

O projeto está em andamento e contemplará a revitalização de 

calçadas de outras áreasdo campus. Até 2016, devem ser 

investidos mais R$ 4 milhões nas próximas etapas das obras. 

Novas instalações da Progest 

e da Superintendência de Segurança

Dois órgãos estratégicos para a UFPE ganharam novas instalações na gestão 2012-2015. 

No segundo semestre de 2013, a UFPE inaugurou as novas instalações da Pró-Reitoria de 

Gestão Administrativa (Progest). Localizada próximo à Prefeitura da Cidade Universitária, 

no campus Recife, a nova sede da Progest teve investimento de cerca de R$ 600 mil em 

infraestrutura física, reforma e mobília. 

Inauguradas no primeiro semestre de 2014, as novas instalações da Superintendência de 

Segurança Institucional (SSI) funcionam em um prédio anexo à Reitoria. A obra teve o 

investimento de aproximadamente R$ 281 mil. Também foi concluída, no mesmo ano, a 

obra de reforma da Central de Monitoramento da SSI, proporcionando melhores 

condições de atendimento às demandas de segurança no campus universitário. 



ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 

É FORTALECIDA COM OBRAS 

Inauguração da PROAES

No segundo semestre de 2013, a Pró-Reitoria 

de Assuntos Estudantis (Proaes) inaugurou sua nova 

sede com intuito de melhorar o atendimento 

aos estudantes e as condições de trabalho 

de seus servidores. A PROAES, que funcionava 

anteriormente nas dependências da Pró-Reitoria 

de Assuntos Acadêmicos (Proacad), passou 

a ter sede em um prédio anexo à Reitoria, 

com salas de atendimento para estudantes 

nas áreas de Serviço Social e Psicologia. 

Ampliação do Núcleo de Apoio a Eventos (NAE)

No final do ano de 2014, foi inaugurada a ampliação 

do Núcleo de Apoio a Eventos da UFPE (NAE), vinculado 

a Pró-Reitoria para Assuntos Estudantis (Proaes). 

O espaço, situado na Cidade Universitária, tem capacidade 

para hospedar 250 estudantes e professores (antes hospedava 

120 pessoas), que chegam a Recife para participar de eventos 

vinculados à universidade. 

O prédio tem e 1.122,57 m² de área e dispõe de quartos, 

banheiros e uma cozinha para os hóspedes.  O investimento 

para a ampliação do Núcelo foi de aproximadamente, R$ 1.6 

milhão, uma ação inserida na política de assistência estudantil 

da UFPE, uma das prioridades na gestão 2012-2015. 

Construção do Nase

Em 2014 também foi inaugurado o prédio do Núcleo 

de Atenção à Saúde do Estudante (Nase). No espaço, 

situado na Cidade Universitária, são oferecidos aos 

estudantes de graduação da UFPE serviços 

ambulatoriais de Psquiatria, Psicologia, Clínica Geral, 

Serviço Social e Enfermagem.

Construção da Casa do Estudante Mista

No início do ano de 2015, foi inaugurada, no campus Recife, 

A Casa do Estudante Universitário Mista (CEU Mista) da UFPE. 

O espaço tem capacidade para abrigar 130 alunos, 

que são selecionados por meio de edital do Programa 

de Assistência Estudantil da universidade. 

A casa dispõe de 34 apartamentos, 

copas, refeitório, lavanderia, sala de televisão, sala 

de informática e sala de estudo. Foram investidos no espaço 

aproximadamente R$ R$ 2, 7 milhões.  

A inauguração da Casa do Estudante Universitário Mista 

foi um marco da gestão 2010-2014, na medida em que 

beneficia mais estudantes oriundos de cidades de fora da 

Região Metropolitana do Recife, ampliando, assim, as chances 

de muitos alunos em situação de vulnerabilidade 

socioeconômica concluírem seus cursos. 



Reforma e ampliação do CCB

No primeiro semestre de 2014, teve início a obra de reforma e 

ampliação do Centro de Ciências Biológicas (CCB). A obra, 

orçada em R$ 2,8 milhões, incluiu a ampliação do 

Departamento de Botânica, a construção da área de 

convivência do centro, a expansão do restaurante e a 

reforma/ampliação de cinco laboratórios (Micologia, Biologia 

Floral, Zoologia, Herbário e Sistema Molecular). 

Algumas dessas obras ainda estão em andamento – como 

a ampliação do Departamento de Botânica e a ampliação 

do RU para o CCB, que significa a expansão da área 

do restaurante para funcionamento de mais um refeitório 

do Restaurante Universitário (RU).

Outras obras já foram entregues, a exemplo do espaço de 

convivência, inaugurado em 2015, e da Micoteca URM, 

unidade de pesquisa do Departamento de Micologia, que 

passou por reforma e ampliação, sendo reinaugurada no 

segundo semestre de 2014. 

 

No mesmo ano, o CCB passou a contar com dois novos 

laboratórios: de Ecotoxicologia Aquática e de Meiofauna, 

localizados no Departamento de Zoologia. O investimento 

nas duas novas unidades foi da ordem de R$ 500 mil.

Reforma do LIKA

O Laboratório de Imunopatologia Keizo 

Asami (LIKA), órgão suplementar da UFPE, 

passou por modernização e ampliação, obra 

concluída no ano de 2014.

Centro de Ciências Jurídicas passa por reformas

A Faculdade de Direito do Recife (FDR), uma das mais antigas 

do Brasil e cujo prédio foi tombado como Patrimônio 

Histórico Nacional pelo Iphan, em 1980, também foi algo de 

diversas melhorias em sua infraestrutura. 

Em 2014, por exemplo, foi realizada a restauração do prédio 

e foram inauguradas as novas instalações da Hemeroteca 

e do Arquivo da FDR do Centro de Ciências Jurídicas (CCJ), 

situado na região do centro da capital. A reforma dos dois 

espaços, destinados à preservação de jornais e revistas 

e documentos históricos da instituição, possibilitou atender 

melhor as demandas de pesquisadores que buscam o serviço 

na FDR, além de promover a manutenção da memória 

da faculdade. Melhorias importantes também foram 

implementadas no quesito acessibilidade. 

No primeiro semestre de 2015, foram inauguradas 

na Faculdade obras de acessibilidade que incluíram 

a instalação de elevador, rampas, corrimãos, pisos táteis, 

totens e demarcações em estacionamento, permitindo acesso 

universal ao prédio. A ação teve investimento 

de aproximadamente R$ 185 mil.

Laboratório 

de Botânica - CCB

Espaço de Convivência - CCB

Um dos mais importantes 

prédios da UFPE, 

a Faculdade de Direito 

do Recife recebeu 

investimentos 

em infraestrutura.



ALGUMAS OBRAS DE DESTAQUE 

NOS CENTROS ACADÊMICOS

Centro de Informática tem novos prédios

No primeiro semestre de 2012, foi inaugurado 

o novo prédio do Centro de Informática (Cin), 

que funcionava, até então, dentro do prédio 

do Centro de Ciências Exatas e da Natureza (CCEN). 

O Cin, que completou 40 anos em 2014, 

tem se destacado pelo vultoso crescimento, 

propiciado pela grande procura pela área 

de Informática nos últimos anos, e se configurado 

como um respeitado centro de informática do país. 

Era necessário, então, modernizar suas instalações 

para suportar a quantidade de atividades realizadas 

pelo Centro. Surgiu, assim, um novo prédio, o Bloco A, 

no qual foi investido aproximadamente 1 milhão 

para sua construção. O espaço, inaugurado em 2015, 

passou a oferecer 33 salas de aula, além um anfiteatro 

e de uma área de convivência.

Referência nacional 

na área de tecnologia, 

CIN ganhou 

novo prédio em 2015

Reforma e ampliação do prédio 

de Hotelaria e Turismo

No segundo semestre de 2014, 

o Departamento de Hotelaria e Turismo, 

do Centro de Ciências Sociais Aplicadas 

(CCSA), passou a contar com um prédio 

totalmente reformado e com novos espaços. 

As novas instalações possuem 250 m² 

de área construída, com investimento 

de quase R$ 2 milhões, entre reforma 

e aquisição de mobiliário e equipamentos. 

A ampliação incluiu, entre outras novidades, 

um auditório; um laboratório de eventos 

para apoiar os eventos internos e externos 

da universidade; um Núcleo de Pesquisa e 

Informação (NPI) para fomentar as pesquisas 

de docentes e alunos; e um espaço de 

convivência. 

Inauguração do Museu 

de Oceanografia

No segundo semestre de 

2012, foi inaugurado o 

Museu de Oceanografia 

Professor Petrônio Alves 

Coelho, vinculado ao 

Departamento de 

Oceanografia (Docean) da 

UFPE. 

Novas instalações 

do Departamento 

de Oceanografia

O Departamento de 

Oceanografia da UFPE, 

passou a contar, no 

segundo semestre de 2014, 

com instalações mais 

amplas, com novas salas de 

aula e laboratórios.

Modernização das instalações do 

curso 

de Odontologia

Entregues no segundo semestre de 2014, 

a nova infraestrutura dos prédios 

dos Departamentos de Clínica 

e Odontologia Preventiva e de Prótese 

e Cirurgia Buco Facial, incluiu, por exemplo, 

a implantação do Núcleo de Acolhimento 

e Pronto Atendimento (Napa). 



CCS com novas clínicas e mais laboratórios

Diversas obras foram realizadas no CCS entre 2012 e 2015, 

melhorando a infraestrutura à disposição da comunidade 

acadêmica. Uma dessas melhorias ocorreu na biblioteca do 

Centro, cuja reforma foi inaugurada no primeiro semestre de 

2012. O espaço passou a contar, por exemplo, conta novas 

instalações elétricas e climatização, entre outros itens para 

propiciar mais conforto aos usuários. 

Na mesma época, ocorreu também a entrega a obra de 

ampliação do Departamento de Nutrição, com duas novas 

salas de aula e dois laboratórios, espaços nos quais foram 

investidos aproximadamente R$ 438 mil. No segundo 

semestre de 2012, foi inaugurada a ampliação do Laboratório 

de Fisiologia da Nutrição Naíde Teodósio (Lafinnt), no mesmo 

Departamento. 

Outras duas obras também merecem destaque, pelo caráter 

social, ao oferecer serviços à população: a inauguração dos 

novos prédios das clínicas de Fonoaudiologia e de 

Fisioterapia. O novo espaço inaugurado no Departamento de 

Fonoaudiologia em 2013 abriga consultório e área para 

exames, com atendimento gratuito para o público em geral. O 

valor investido na construção foi de aproximadamente R$ 1,4 

milhão.

Em 2014, foi entregue o novo prédio da Clínica-Escola de 

Fisioterapia, a que atua nas áreas de hidroterapia e 

fisioterapia aplicada à reumatologia, à neurologia, à 

traumato-ortopedia e à saúde da mulher, serviços voltados ao 

público em geral. Foram investidos pelo menos R$ 700 mil na 

construção do espaço, que conta, por exemplo, com três 

piscinas e dois ginásios para fins terapêuticos.

CFCH: reformas e novos prédios

No período de 2012 a 2015, várias intervenções foram 

realizadas na infraestrutura do Centro de Filosofia e 

Ciências Humanas (CFCH).  O prédio teve a fachada 

leste recuperada em 2012. No ano de 2013, ocorreu a 

recuperação da coberta do edifício. No ano seguinte, 

houve a inauguração do Serviço de Psicologia 

Aplicada (SPA), uma clínica-escola ligada ao 

Departamento de Psicologia, e de dois laboratórios 

de informática. Em 2015, foi realizada a obra de 

instalação de um novo elevador no prédio e está 

prevista a inauguração do prédio de Arqueologia. 

Reformas no Departamento 

de Energia Nuclear

No início de 2015, foram inauguradas as obras 

realizadas no Departamento de Energia Nuclear 

(DEN) do CTG, nas quais foram investidos 

aproximadamente R$ 300 mil. Uma delas foi a 

reforma do auditório, que passou por modernização 

estrutural e tecnológica, além de obras de 

acessibilidade. Na mesma ocasião, também foram 

inauguradas as reformas do hall de entrada do 

Departamento e da sala de aula 4.

Ampliação de laboratórios 

do Departamento de Física

As obras de ampliação dos Laboratórios Multiusuários 

e dos Laboratórios da Central de Serviços de Apoio a 

Pequenas Empresas e Incubadoras Tecnológicas do 

Departamento de Física da UFPE, no Campus Recife, 

foram inauguradas no segundo semestre de 2014. 

Biblioteca

Clínica-escola de Fonoaudiologia

Clínica de Fisioterapia

Lafinnt



Novos espaços no CAC

Três obras foram inauguradas no Centro 

de Artes e Comunicação (CAC) no segundo 

semestre de 2014: A Praça Professor Antônio 

Bezerra Baltar – novo espaço de convivência, 

localizado na área frontal do CAC, com área 

verde e anfiteatro ao ar livre -, a reforma 

do Auditório Evaldo Coutinho e da Galeria 

Capibaribe; e a reforma dos banheiros 

do Centro. 

No primeiro semestre de 2015, o CAC 

ganhou novas salas para os cursos de Dança 

e Teatro. Para as quatro obras citadas, 

a UFPE realizou um investimento 

da ordem de R$ 1,7 milhão.

Inauguração do Complexo de 

Laboratórios de Educação Física

O Departamento de Educação Física 

foi contemplado com a inauguração, 

no segundo semestre de 2014, do Complexo 

de Laboratórios Professor José César de 

Albuquerque Farias (Plic). O Complexo 

é formado por quatro laboratórios 

com tecnologia de ponta, que funcionam 

no Núcleo de Educação Física e Desportos 

(NEFD).

PRINCIPAIS OBRAS EM EXECUÇÃO

Construção do novo prédio 

do curso de Medicina

O novo prédio da faculdade de Medicina – o 

curso mais concorrido da universidade - está 

em construção. Com investimento de R$ 8,6 

milhões, o edifício com três mil m² está sendo 

erguido ao lado do Centro de Ciências da 

Saúde (CCS) e centralizará as aulas, a 

coordenação, os laboratórios e a escolaridade, 

atualmente espalhados pelo campus. 

Ao completar 100 anos, 

a Faculdade de Medicina 

ganha uma nova sede.



Construção de prédios de Engenharia

Outras obras estão em andamento no campus Recife. Entre elas, a construção 

do Laboratório Integrado em Tecnologia em Petróleo, Gás e Biocombustíveis (Litpeg), 

dos prédios de Engenharia de Produção, Engenharia de Alimentos e Engenharia Naval, 

do Instituto Nacional de Tecnologia em União e Revestimento de Materiais (INTM), 

todos no CTG, e o novo restaurante universitário localizado 

no Centro de Ciências Biológicas (CCB). 

O novo espaço de Engenharia de Produção terá a área de 1.639,20 m², distribuídos em 

quatro pavimentos, em frente ao edifício do Centro de Tecnologia e Geociências (CTG). 

O investimento para a construção do prédio é da ordem de R$ 6,9 milhões.

O Litpeg, que vai reunir, em um só espaço, no CTG, 12 laboratórios na área de petróleo 

e gás, envolvendo pesquisadores de diferentes departamentos e programas 

de pós-graduação da UFPE. Estão sendo investidos cerca de R$ 76,5 milhões 

na obra de construção do Laboratório, que conta com o apoio 

do Centro de Pesquisas (Cenpes) da Petrobras. 

Construção do cinema da UFPE

A UFPE ganhará a primeira sala de exibição aberta 

ao público. A nova sala de projeção funcionará 

em uma estrutura existente no prédio do Centro 

de Convenções, no campus Recife. 

O espaço, que está sendo reformado, 

terá capacidade para 200 espectadores 

e será uma nova opção de lazer na zona oeste 

da capital, que não conta com sala de cinema. 

CENTRO ACADÊMICO DO AGRESTE

O campus localizado em Caruaru também recebeu, 

entre 2012 e 2015, um grande volume de investimentos 

em infraestrutura. Neste período, foram investidos 

cerca de R$ 28,5 milhões em diversas obras, 

algumas já concluídas e outras em andamento.

Uma das obras foi a de a pavimentação do acesso viário 

ao Centro Acadêmico do Agreste (CAA), que solucionou 

o problema que atingia a comunidade acadêmica, 

já que a falta de pavimentação dificultava a passagem 

de pedestres e de veículos em período de chuvas.  

A pavimentação, ligando o CAA à rodovia BR-204, 

teve o investimento de R$ 2,5 milhões.

Uma das principais reivindicações dos estudantes, 

a construção do Restaurante Universitário, foi concluída, 

com investimento da ordem de R$ 3,65 milhões. 

O funcionamento do restaurante ainda depende 

de licitações para aquisição de móveis e para contratação 

da empresa que vai gerir a unidade. 

Estão em andamento no campus de Caruaru as obras 

do sistema viário e de um conjunto de sete edificações 

das áreas de Formação Docente e Design, 

com novas salas de aula, auditório e laboratórios.

CENTRO ACADÊMICO DE VITÓRIA

Na gestão de 2012 a 2015, o campus de Vitória também 

foi contemplado com melhorias de infraestrutura. 

No início de 2013, foram inauguradas diversas instalações 

para expansão do CAV. Na reforma e ampliação 

da biblioteca, construção de um prédio com vestiários 

da quadra, salas de professores, além de um auditório, 

da guarita e do Núcleo de Assistência Estudantil e Apoio 

Psicossocial foi investido R$ 1,66 milhão.

Engenharia de Alimentos

Litpeg

Engenharia de Produção

INTM



HOSPITAL DAS CLÍNICAS

A infraestrutura do Hospital das Clínicas (HC), localizado no campus Recife, 

passou por um processo de modernização no período de 2012 a 2015. 

No ano de 2014, no qual ocorreu a mudança de gestão da UFPE 

para a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), foram investidos 

cerca de R$ 8 milhões no HC, e Uma das principais ações realizadas foi a recuperação 

e modernização dos elevadores do hospital.

No primeiro semestre 2015, ocorreu a inauguração da Enfermaria de Oncologia 

do Hospital das Clínicas da UFPE. O espaço é destinado à assistência humanizada 

para pessoas que estão em tratamento de câncer, oferecendo mais conforto e privacidade 

aos pacientes e acompanhantes. Foram investidos cerca de R$ 300 mil na enfermaria, 

que dispõe de 24 leitos. 

Outra melhoria que merece destaque também ocorreu no primeiro semestre de 2015. 

O HC passou a contar com o Laboratório Avançado de Educação Física e Saúde (Laefes), 

o primeiro do Norte/Nordeste inserido numa unidade hospitalar com foco em projetos 

de extensão e pesquisas que tenham o exercício físico como recurso para auxiliar 

no tratamento de enfermidades. O Laefes está vinculado ao Departamento 

de Educação Física da UFPE.

As diversas melhorias implementadas no hospital permitiram ampliar o acesso 

da comunidade a serviços que antes não poderiam ser ofertados por falta 

de equipamentos adequados, bem como oferecer formação de mais qualidade 

para estudantes de graduação, pós-graduação e residentes.

Laefes




