
Fonte: www.unifesspa.edu.br

HISTÓRICO

Com sede e foro no município de Marabá (PA) e natureza jurídica de 

autarquia, vinculada ao Ministério da Educação (MEC), foi criada no dia 6 de 

junho de 2013, com a vigência da Lei Federal n.º 12.824, de 5 de junho de 

2013. A Unifesspa já nasceu como universidade multicampi, sendo constituída 

pelo Campus de Marabá (sede) e os Campi de Rondon do Pará, Santana do 

Araguaia, São Félix do Xingu e Xinguara. Entretanto, a área de abrangência da 

Unifesspa vai além dos municípios citados, envolvendo os 39 municípios da 

mesorregião do Sudeste paraense, além de potencial impacto no Norte do 

Tocantins, Sul do Maranhão e Norte do Mato Grosso. O objetivo da criação da 

Unifesspa é possibilitar aos estudantes da região acesso à educação superior 

pública de qualidade, sem imperativo deslocamento para grandes centros, 

ensejando a fixação de profissionais qualificados, em cumprimento à função 

social das universidades públicas, especialmente na Amazônia.

SÃO 27 CURSOS DE GRADUAÇÃO OFERTADOS 

EM MARABÁ

Agronomia; Artes Visuais; Ciências Biológicas; 

Ciências Econômicas; Ciências Naturais; 

Ciências Sociais – Lic/Bach; Direito; Educação 

do Campo; Engenharia Civil; Engenharia da 

Computação; Engenharia de Materiais; 

Engenharia de Minas e Meio Ambiente; 

Engenharia Elétrica; Engenharia Mecânica; 

Engenharia Química; Física; Geografia – 

Lic/Bach; Geologia; 

Historia; Pedagogia; Letras - Língua Inglesa; 

Letras - Língua Portuguesa; Matemática; 

Psicologia; Química; Saúde Coletiva; Sistemas 

de Informação.

06 CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO OFERTADOS EM 

MARABÁ

Abordagens Culturalistas: saberes, identidades e 

diferença cultural na/da Amazônia – Lato Sensu, do 

Instituto de Linguistica, Letras e Artes – ILLA; 

Mestrado em Letras – Stricto Sensu; Mestrado em 

Química – Stricto Sensu; Mestrado Nacional 

Profissional em Ensino de Física – PPGFIS – Stricto 

Sensu; Mestrado Profissional em Letras – Stricto 

Sensu; Pós-Graduação em Dinâmicas Territoriais e 

Sociedade na Amazônia – PDTSA – Mestrado Stricto 

Sensu;  

Considerado como polo de produção e transferência de conhecimento técnico e acadêmico das regiões sul e sudeste paraense, o município de Marabá tem hoje o privilégio de possuir 

três instituições púbicas de ensino superior – a Unifesspa (Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará), a UEPA (Universidade Estadual do Pará) – as quais, juntas, oferecem 36 

cursos nas áreas de Humanas, Exatas e Biológicas; e o Instituto Federal de Educação, com dois campi - o Industrial e o Rural, oferecendo 13 cursos. A oferta de ensino superior e 

técnico, porém, não para por aí: a cidade dispõe também de Faculdades Privadas e Centros de Qualificação Técnica e Profissionalizante. No Ensino Básico, o município e o Estado 

oferecem 220 escolas, nas quais se desenvolvem a Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio, Educação Profissional e Educação de Jovens e Adultos. Já a rede privada 

dispõe de 64 escolas com os mais modernos recursos e metodologias, nada ficando a dever ao ensino particular oferecido em centros considerados mais avançados.

INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO EM MARABÁ

ENSINO PÚBLICO SUPERIOR

1. UNIFESSPA – Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará.

Marabá enquanto polo de produção e transferência de conhecimento em nível técnico e de graduação superior.



2. UNIVERSIDADE ESTADO ESTADO DO PARÁ CAMPUS VIII – MARABÁ

HISTÓRICO
SÃO 09 CURSOS DE GRADUAÇÃO OFERTADOS 

EM MARABÁ

A Universidade do Estado do Pará (UEPA) passou a atuar no sudeste do estado 

do Pará, com sede na cidade de Marabá, no ano de 1993, inicialmente por 

meio da execução dos cursos de Enfermagem e de Licenciatura em Educação 

Física. O aumento da quantidade de cursos e, consequentemente de 

ingressos, bem como das instalações físicas, tem possibilitado uma melhor 

atuação da UEPA na região, deixando de ser apenas um Pólo Universitário na 

cidade de Marabá. Ou seja, hoje o Campus atua na formação de estudantes do 

estado, principalmente dos mais de 20 municípios do sudeste paraense por 

meio da oferta de cursos superiores nas áreas das ciências biológicas, da 

saúde, das ciências naturais, da tecnologia e da educação e tem sido parceiro 

de diversas instituições públicas e privadas e dos movimentos sociais. Quer 

dizer, a UEPA vem dando grandes contribuições no desenvolvimento 

econômico e social do sudeste paraense.

1. Biomedicina;

2. Engenharia Ambiental;

3. Engenharia de Produção;

4. Engenharia Florestal;

5. Licenciatura em Ciências Naturais 

(Química);

6. Licenciatura Intercultural Indígena;

7. Medicina;

8. Tecnologia de Alimentos;

9. Letras Libras.

Fonte: https://paginas.uepa.br/campusmaraba/



3. IFPA – Campus Instituto Federal do Pará Marabá Industrial.

HISTÓRICO A) Campus Industrial (Nova Marabá). B) Campus Rural

A história da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica 

começou em 1909, quando o então Presidente da República, Nilo Peçanha, 

criou 19 escolas de Aprendizes e Artífices que, mais tarde, deram origem aos 

Centros Federais de Educação Profissional e Tecnológica (Cefets). Tida no seu 

início como instrumento de política voltado para as 'classes desprovidas', a 

Rede Federal se configura hoje como importante estrutura para que todas as 

pessoas tenham efetivo acesso às conquistas científicas e tecnológicas. Foi na 

década de 1980 que um novo cenário econômico e produtivo se estabeleceu, 

com o desenvolvimento de novas tecnologias, agregadas à produção e à 

prestação de serviços. Para atender a essa demanda, as instituições de 

educação profissional vêm buscando diversificar programas e cursos para 

elevar os níveis da qualidade da oferta. Cobrindo todo o território nacional, a 

Rede Federal presta um serviço à nação, ao dar continuidade à sua missão de 

qualificar profissionais para os diversos setores da economia brasileira, 

realizar pesquisa e desenvolver novos processos, produtos e serviços em 

colaboração com o setor produtivo. Em 29 de dezembro de 2008 , 31 centros 

federais de educação tecnológica (Cefets), 75 unidades descentralizadas de 

ensino (Uneds), 39 escolas agrotécnicas, 7 escolas técnicas federais e 8 escolas 

vinculadas a universidades deixaram de existir para formar os Institutos 

Federais de Educação, Ciência e Tecnologia.

Cursos Técnicos:

1) Técnico em Automação Industrial – 

Presencial.

2) Técnico em Eletrotécnica – Presencial.

3) Técnico em Mecânica – Presencial.

4) Técnico em Química – Presencial.

5) Técnico em Informática – Presencial / 

Integrado ao Ensino Médio.

6) Técnico em Agrimensura – Presencial.

7) Técnico em Edificações – Presencial.

8) Técnico em Metalurgia.

9) Técnico de Controle Ambiental integrado ao 

Ensino Médio – Presencial.

10) Técnico em Eletromecânica Integrado ao 

Ensino Médio – Presencial.

11) Técnico em Mineração.

Cursos de Graduação Superior:

1) Tecnologia em Eletrotécnica Industrial – 

Presencial.

2) Tecnologia em Gestão Ambiental – 

Presencial.

Cursos Técnicos:

1) Agroecologia integrado ao ensino médio – 

Presencial. 

2) Agroindústria – Presencial .

3) Agropecuária – Presencial .

4) Agropecuária – Presencial .

5) Agropecuária integrado ao Ensino Médio – 

Presencial.  

6) Aquicultura – Presencial.

7) Cooperativismo – Presencial.

8) Enfermagem integrado ao ensino médio – 

Presencial.

Cursos de Graduação Superior:

1) Licenciatura em Educação Do Campo – Presencial.

Fonte: http://industrialmaraba.ifpa.edu.br/

Fonte: http://ruralmaraba.ifpa.edu.br/



Fonte: www.faculdademetropolitana.com.br

1. Faculdade Metropolitana de Marabá – Presencial

ENSINO PRIVADO SUPERIOR

HISTÓRICO
São oferecidos 11 cursos na modalidade 

presencial:
Cursos EAD e Pós-Graduação.

A Faculdade Metropolitana de Marabá, criada em 2005, é mantida pelo 

Centro de Ensino Superior de Marabá. Recebeu do Ministério da Educação o 

credenciamento e a autorização de funcionamento no dia 18 de dezembro de 

2006, por meio da Portaria nº 1.966, publicada no Diário Oficial da União na 

mesma data. A instituição tem por objetivo oferecer educação de qualidade e 

de excelência, primando por utilizar os mais modernos recursos das ciências 

da educação para desenvolver os seus processos de ensino e aprendizagem. 

Para tanto, o projeto pedagógico da Faculdade Metropolitana está pautado 

em uma concepção moderna e arrojada de educação, que supera a visão 

tradicional. A prática pedagógica aqui desenvolvida dá ênfase não à simples 

“transmissão-recepção” do saber, mas ao desenvolvimento de competências e 

habilidades que os seus estudantes são encorajados a aperfeiçoar. Nesse 

sentido, a Faculdade Metropolitana privilegia as “metodologias ativas”, que 

são o que há de mais moderno em termos de concepção de ensino e 

aprendizagem. As metodologias ativas levam à superação do antigo 

paradigma educacional, pautado na atitude passiva do estudante diante da 

aula. A velha aula, em que o professor fala e o aluno simplesmente ouve, deve 

dar lugar às “oficinas de aprendizagem”, com ênfase nos processos de 

aprendizagem colaborativa, na participação ativa de todos e na autonomia 

dos estudantes.

1. Administração;

2. Ciências Contábeis;

3. Direito;

4. Educação Física;

5. Enfermagem;

6. Engenharia Civil;

7. Engenharia de Produção;

8. Engenharia Elétrica;

9. Engenharia Mecânica;

10. Fisioterapia;

11. Sistemas de Informação.

Possui 55 cursos EAD.

Cursos de Pós-Graduação: 17.



Fonte: http://www.carajaseducacional.com.br/?/index-bemVindo

2. Grupo Educacional Carajás – Presencial

HISTÓRICO São oferecidos 05 cursos de graduação São 04 Cursos de Pós-Graduação

A Faculdade Carajás nasceu da visionária missão de preparar profissionais 

aptos a trabalhar no desenvolvimento sustentável da região amazônica. Nosso 

trabalho é promover o conhecimento e, para isso, pensamos em todos os 

detalhes para nos tornar referência no setor. 

Possuímos infraestrutura diferenciada, com laboratórios de saúde 

completamente equipados para atender as demandas dos cursos. Além disso, 

possuímos laboratórios de informática amplos e biblioteca com vasta gama de 

títulos. Nossa sede é acessível, com vagas reservadas a portadores de 

deficiências e elevador para cadeirantes. 

Investimos permanentemente no relacionamento com o mercado, firmando 

importantes parcerias para proporcionar a nossos alunos as melhores 

perspectivas e oportunidades profissionais.

1 . Administração;

2. Análise e Desenvolvimento de Sistemas;

3. Ciências Contábeis;

4. Direito;

5. Enfermagem.

1. Direito com foco em direito material e processual 

do trabalho;

2. Finanças com ênfase auditoria, controladoria e 

finanças;

3. Gestão e Negócios para gestão empresarial em 

varejo;

4. Saúde em atenção em saúde coletiva.



Fonte: http://www.qedu.org.br/busca/114-para/3212-maraba

A) Educação Infantil

- Creche - 43 escolas

- Pré-escola - 92 escolas

B) Ensino Fundamental

- Ensino Fundamental - Anos Iniciais - 149 escolas

- Ensino Fundamental - Anos Finais - 102 escolas

C) Ensino Médio

- Ensino Médio - Integrado - 2 escolas

- Ensino Médio - 20 escolas

A) Educação de Jovens e Adultos

- Educação Prof. Integrada - 5 escolas

- Educação Profissional - 2 escolas

B) Educação de Jovens e Adultos – Supletivo

- Ensino Fund. - Supletivo - 41 escolas

- Ensino Médio - Supletivo - 1 escola

64 Unidades Escolares.

Fonte: http://www.escol.as/cidades/217-maraba

Educação Básica

Educação Pública Educação de Jovens e Adultos Rede Privada de Educação


