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 O Centro de 

Ciências Humanas e 

Letras (CCHL) é uma 

unidade de ensino e 

administração da 

Universidade Federal do 

Piauí, reconhecida nos 

Estatutos da Instituição. O CCHL é o sucessor da 

Faculdade de Direito do Piauí, instituída em 25 de 

março de 1931, e da Faculdade de Filosofia do 

Piauí, instituída em 16 de junho de 1957, ambas 

incorporadas à UFPI quando da sua fundação, em 

1º de março de 1971. 

 Atualmente, o CCHL abrange 

do conhecimento organizadas em

Departamentos de Ensino, sete Departamentos

Coordenações (unidades híbridas)

Coordenações de Curso de Graduação (treze, se 

contadas as Coordenações híbridas) e nove 

Programas de Pós-Graduação. Também estão 

vinculados ao CCHL três Programas de Educação 

Tutorial (PET), onze Centros Acadêmicos (de 

representação discente) e mais de trinta

de estudos, pesquisa e extensão. 

 O CCHL oferece à comunidade, ainda, 

vinte e dois cursos de graduação, oitos cursos de 

mestrado acadêmico, um curso de mestrado 

profissional e um curso de doutorado, além de 

inúmeros cursos de especialização (pós

lato sensu), de extensão e de idiomas, assim como 

atividades diárias abertas ao público como 

palestras, debates, conferências, seminários, 

simpósios e congressos. Também estão 

relacionados ao CCHL cursos de graduação na 

modalidade Parfor e cursos à distância vinculados 

à EAD. 

 A estrutura física do CCHL conta com uma 

biblioteca setorial, três auditórios, um 

videoconferência, duas salas de multimeios, duas 

salas de defesa de tese, três 

informática (sendo um em instalação)

reuniões para os Conselhos e dois laboratórios de 

prática de ensino. Além das salas administrativas 

(que abrigam as sedes da Diretoria, da Secretaria, 

dos Departamentos, das Coordenações, dos 

Núcleos e dos Centros Acadêmicos), o CC

com 10 salas de aula para a pós

salas de aula para a graduação e 92 gabinetes de 

trabalho docente. Serão concluíd

2016, mais 28 novos gabinetes de trabalho 

docente, mais 08 salas de aula, mais um vestiário e 

mais um espaço de convivência. 
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Estatutos da Instituição. O CCHL é o sucessor da 

Faculdade de Direito do Piauí, instituída em 25 de 

março de 1931, e da Faculdade de Filosofia do 

junho de 1957, ambas 

incorporadas à UFPI quando da sua fundação, em 

o CCHL abrange treze áreas 

do conhecimento organizadas em seis 

Departamentos de Ensino, sete Departamentos-

Coordenações (unidades híbridas), seis 

nações de Curso de Graduação (treze, se 

contadas as Coordenações híbridas) e nove 

Graduação. Também estão 

vinculados ao CCHL três Programas de Educação 

Tutorial (PET), onze Centros Acadêmicos (de 

mais de trinta núcleos 

O CCHL oferece à comunidade, ainda, 

cursos de graduação, oitos cursos de 

mestrado acadêmico, um curso de mestrado 

profissional e um curso de doutorado, além de 

inúmeros cursos de especialização (pós-graduação 

), de extensão e de idiomas, assim como 

atividades diárias abertas ao público como 

palestras, debates, conferências, seminários, 

simpósios e congressos. Também estão 

relacionados ao CCHL cursos de graduação na 

e cursos à distância vinculados 

A estrutura física do CCHL conta com uma 

biblioteca setorial, três auditórios, um auditório de 

videoconferência, duas salas de multimeios, duas 

 laboratório de 

instalação), uma sala de 

e dois laboratórios de 

prática de ensino. Além das salas administrativas 

(que abrigam as sedes da Diretoria, da Secretaria, 

dos Departamentos, das Coordenações, dos 

Núcleos e dos Centros Acadêmicos), o CCHL conta 

salas de aula para a pós-graduação, 57 

salas de aula para a graduação e 92 gabinetes de 

trabalho docente. Serão concluídos, ainda em 

novos gabinetes de trabalho 

salas de aula, mais um vestiário e 

 Integram o CCHL 

efetivos, 54 técnicos, quase

graduação, mais de trezentos alunos de mestrado 

e de doutorado, além de alunos de especialização, 

de cursos de extensão e de cursos de idiomas.

 

ALUNO ON-LINE 
As principais informaçõ

estão disponíveis no SIGAA
CCHL e da UFPI na 

acadêmico, histórico escolar, confirmação de 

matrícula, fluxograma do Curso, oferta semestral 

de disciplinas, ementário das disciplinas, corpo 

docente, telefones etc. Internet:

www.sigaa.ufpi.br
leg.ufpi.br/cchl

www.ufpi.br
 

ATENDIMENTO ESTUDANTIL
As principais informações estão 

disponíveis na página eletrônica da UFPI: 

www.ufpi.br. Informações complementares 

podem ser obtidas no Serviço de Atendimento 
Estudantil (SAE), localizado no Bloco da PREG 

(SG06), telefones 3215–5549 e 3215

atendimento de segunda a sexta

11h30 e das 14h30 às 17h30. No CCHL, as 

informações complementares poderão ser obtidas 

diretamente na Coordenação do Curso.

 

INFORMAÇÕES NO CCHL 
Diretoria do CCHL: Sala A01, 3215

Curso de Administração: Sala A33, 3215

Curso de Ciências Contábeis
Curso de Ciência Política: Sala A24, 3237

Curso de Ciências Sociais: Sala A13,  3215

Curso de Direito: Sala A08, 3215

Curso de Economia: Sala A37, 3215

Curso de Filosofia: Sala A40, 3215

Curso de Geografia: Sala A11, 3215

Curso de História: Sala A10, 3215

Curso de Letras Estrangeiras
Curso de Letras Vernáculas: Sala A35, 3215

Curso de Libras: Sala A35, 3215

Curso de Serviço Social: Sala A15, 3215

 

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL
Informações sobre os projetos de assistência 

estudantil da UFPI: 

Residência Universitária – REU: 3215

Restaurante Universitário – RU: 3237

Bolsa de Apoio Acadêmico: 3215

Bolsa Alimentação: 3215-5642 / 3215

Bolsa do Proj. Inclusão Social: 3215

Atendimento Odontológico: 3215

Atendimento Psicossocial e Pedagógico: 3215

o CCHL 228 professores 

54 técnicos, quase quatro mil alunos de 

trezentos alunos de mestrado 

e de doutorado, além de alunos de especialização, 

de cursos de extensão e de cursos de idiomas. 

As principais informações para o aluno 

SIGAA e nas páginas do 

CCHL e da UFPI na Internet: calendário 

acadêmico, histórico escolar, confirmação de 

matrícula, fluxograma do Curso, oferta semestral 

de disciplinas, ementário das disciplinas, corpo 

Internet: 

www.sigaa.ufpi.br 
.ufpi.br/cchl 

www.ufpi.br 

ATENDIMENTO ESTUDANTIL 
As principais informações estão 

disponíveis na página eletrônica da UFPI: 

www.ufpi.br. Informações complementares 

Serviço de Atendimento 
(SAE), localizado no Bloco da PREG 

5549 e 3215-5550, com 

atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 

11h30 e das 14h30 às 17h30. No CCHL, as 

informações complementares poderão ser obtidas 

diretamente na Coordenação do Curso. 

 
do CCHL: Sala A01, 3215-5772 

: Sala A33, 3215-5789 

Ciências Contábeis: Sala A34, 3215-5792 

: Sala A24, 3237-2080 

: Sala A13,  3215-5780 

: Sala A08, 3215-5776 

: Sala A37, 3215-5789 

: Sala A40, 3215-5787 

: Sala A11, 3215-5778 

: Sala A10, 3215-5779 

Letras Estrangeiras: Sala A35, 3215-5783 

: Sala A35, 3215-5783 

: Sala A35, 3215-5783 

: Sala A15, 3215-5785 

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 

Informações sobre os projetos de assistência 

REU: 3215-5642 

RU: 3237-1546 

Bolsa de Apoio Acadêmico: 3215-5642 

5642 / 3215-5645  

Bolsa do Proj. Inclusão Social: 3215-5642 

Atendimento Odontológico: 3215-5647 

Atendimento Psicossocial e Pedagógico: 3215-564 
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REGULAMENTO DO ALUNO DE GRADUAÇÃO 

Resolução n. 177/2012 – CEPEX, disponível nos 

sítios: http://www.ufpi.br/preg ou 

http://leg.ufpi.br/cchl 

 
Avaliação: A avaliação do rendimento acadêmico 

será feita por meio do acompanhamento contínuo 

do desempenho do aluno, sob a forma de prova 

escrita, oral ou prática, trabalho de pesquisa, de 

campo, individual ou em grupo, seminário, ou 

outros instrumentos constantes no plano de 

disciplina. Será aprovado por média o aluno que 

obtiver média parcial igual ou superior a 7,0 (sete) 

e frequência igual ou superior a 75% (setenta e 

cinco por cento) da carga horária do componente 

curricular.  

 
Exame Final: Também será considerado aprovado 

o aluno que, submetido ao exame final, obtiver 

média aritmética igual ou superior a 6 (seis) 

resultante da média aritmética das avaliações 

parciais e da nota do exame final. Não terá direito 

ao exame final o aluno com média final inferior a 

4,0 (quatro) ou com frequência inferior a 25% 

(vinte e cinco por cento) da carga horária do 

componente curricular. 

 
Revisão de nota e recurso: O aluno poderá 

requerer a revisão da correção das avaliações 

parciais e do exame final ao Departamento de 

Ensino responsável pela disciplina, até 2 (dois) dias 

úteis após a divulgação do resultado. O 

requerimento deverá apresentar os motivos que 

justificam o pedido de revisão, explicitando os 

itens e aspectos que devem ser revistos. 

 
Segunda Chamada: O aluno poderá requerer o 

exame de segunda chamada da avaliação nos 

seguintes casos: doença; doença ou óbito de 

familiares diretos; audiência judicial; militares, 

policiais e outros profissionais em missão oficial; 

participação em congressos, reuniões oficiais ou 

eventos culturais representando a Universidade, o 

Município ou Estado. O requerimento deverá ser 

protocolado no respectivo Departamento de 

Ensino no prazo de três dias úteis. 

 

ESTÁGIO 
Informações sobre o Estágio Obrigatório: 

na Coordenação de Estágio Obrigatório – CEO. 

Telefone: 3215-5553. E-mail: ceo@ufpi.edu.br. 

Sítio: www.ufpi.br/ceo. 

Informações sobre o Estágio Não 
obrigatório: Coordenadoria de Cursos e Estágios 

Não Obrigatórios - CCENO. Telefone: 3215-5574. 

E-mail: cceno.prex@ufpi.edu.br. 

MONITORIA 
Informações sobre a Monitoria: 

Coordenação de Apoio e Assessoramento 

Pedagógico – CAAP. Telefone: 3215-5555. E-mail: 

caap@ufpi.edu.br. Sítio: www.ufpi.br/caap. 

 

BIBLIOTECA 
A Biblioteca Central da UFPI, Biblioteca 

Comunitária Jornalista Carlos Castelo Branco, 

conta com o acervo de mais de cem mil 

exemplares, e funciona no Espaço Rosa dos 

Ventos (na entrada da UFPI), de segunda a sexta-

feira, das 8h às 22h, e aos sábados, das 8h às 14h. 

A Biblioteca Setorial do CCHL Prof. 

Wilson Brandão funciona das 13h às 19h, perto da 

Sala 340. 

Para se inscrever, o aluno deverá 

apresentar cópia dos seguintes documentos: 

identidade, CPF, comprovante de matrícula 

curricular, comprovante de endereço. O aluno terá 

direito ao empréstimo de três exemplares 

simultaneamente por sete dias. 

 

EXTENSÃO E PESQUISA 
O aluno poderá participar, ainda, de mais 

de trinta núcleos de estudos, pesquisa e extensão 

vinculados ao CCHL, bem como de outros 

programas e projetos de extensão e projetos de 

pesquisa, sob a orientação de um professor. 

Anualmente, são publicados editais de 

seleção de programas como: Programa 

Institucional de Bolsas de Extensão – PIBEX, 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 

Científica – PIBIC, Programa de Iniciação Científica 

Voluntária – ICV, Programa de Monitoria. 

 

REVISTAS ACADÊMICAS 
O acesso aos oito periódicos vinculados 

ao CCHL poderá ser feito pelo sítio 

www.ojs.ufpi.br: Arquivo Jurídico – Revista 

Jurídica Eletrônica, Cadernos de Pesquisa em 

Ciência Política, Cadernos do NEFI (Núcleo de 

Estudos sobre o Ensino de Filosofia), Cadernos do 

PET Filosofia, Conexão Política, Equador, Informe 

Econômico, Pensando – Revista de Filosofia. 

 

CALENDÁRIO 
2017.1: 
05/03: Início da proposta de matrícula curricular 

13/03: Início das aulas 

13/07: Conclusão das aulas do período letivo 

 
2017.2: 
26/07: Início da proposta de matrícula curricular 

09/08: Início das aulas 

09/12: Conclusão das aulas do período letivo 


