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INSTITUTO
SUPERIOR DA
PARAÍBA - IESP
Fundado em 1998, o Instituto de Ensino
Superior da Paraíba (IESP), iniciou suas atividades
com 2 (dois) cursos de graduação: Ciência
Contábeis e Direito. O Plano de Desenvolvimento
Institucional-PDI encontra-se pautado nos
seguintes objetivos: a Excevlência Acadêmica, a
Extensão, a Pesquisa e a Integração Comunitária,
Parcerias e Intercâmbios, Qualificação de
Recursos Humanos, Educação Continuada, e
Organização e Gestão.

Uma Faculdade transformadora, com a
missão de DESENVOLVER PESSOAS, FORMANDO
PROFISSIONAIS COMPETENTES, COM EXCELÊNCIA
ACADÊMICA E RESPONSABILIDADE SOCIAL.
Produzir, integrar e divulgar conhecimento,
formando cidadãos comprometidos com a ética,
a responsabilidade social e o desenvolvimento
sustentável. Esse é o IESP, cuja trajetória se
entrelaça com a história da Paraíba.
A instituição segue atuante em todas as áreas
do conhecimento, aberta às principais demandas
do estado, do Brasil e do mundo. Com olhar
apontado para o futuro e estima pelo caminho
já trilhado, o IESP se consolida como organismo
indispensável para o desenvolvimento de uma
sociedade mais íntegra, social, participativa e
democrática.

No ano de 2018, o IESP completa 20 (vinte)
anos de existência e, durante esse período,
vem-se observando um crescimento vertiginoso
desta instituição, tanto em seu nível acadêmico,
contando atualmente com 23 (vinte e três)
cursos de graduação e 51(cinquenta e um)
de pós-graduação, bem como o crescente
desenvolvimento em seu nível estrutural. Em
relação ao espaço físico, conta-se com 7 (sete)
blocos de 3 (três) andares com salas de aula,
Biblioteca, Auditórios, Clínica Integrada de
Saúde, Laboratórios, Estacionamento gratuito,
Áreas de Vivência, Juizados de Conciliação
e Mediação, Espaços de Alimentação e um
Complexo Desportivo, sendo hoje considerado
referência de ensino superior no estado da
Paraíba, contando com um contingente de 8.000
(oito mil) alunos.

O contínuo investimento em seu corpo
docente e sua estrutura física vem garantindo
à instituição, conceitos 4 (quatro) e 5 (cinco)
nas avaliações do Ministério da Educação
(MEC), resultado que demonstra a qualidade
nas atividades de ensino, pesquisa e extensão
da Instituição. Além disso, o IESP, a cada ano,
vem ampliando seus investimentos em projetos
de incentivo à ciência, à cultura e aos esportes,
viabilizando a realização de eventos em diversas
áreas do conhecimento e reafirmando parcerias
com instituições nacionais e internacionais,
artistas, atletas e marcas de reconhecimento
nacional.

HIGHER
EDUCATION
INSTITUTE OF
PARAÍBA – IESP
The Higher Education Institute of Paraíba
(IESP) was founded in 1998 and began its activities
with 2 (two) undergraduate courses: Accounting
Science and Law. The Institutional Development
Plan - PDI is based on the following objectives:
Academic Excellence, Extension, Research,
and Community Integration, Partnerships and
Exchanges, Qualification of Human Resources,
Continuing Education, and Organization and
Management.

It is a transforming Faculty, with the mission
of DEVELOPING PEOPLE TO FORM COMPETENT
PROFESSIONALS, WITH ACADEMIC EXCELLENCE
AND SOCIAL RESPONSIBILITY aimed to produce,
integrate and disseminate knowledge, forming
citizens committed to ethics, social responsibility
and sustainable development. This is the IESP, of
which trajectory is intertwined with the history of
Paraíba.
This institution is active in all areas of
knowledge and is open to the main demands of
the State, Brazil and the world. Focusing on the
future and esteeming the path already taken, the
IESP consolidates itself as an indispensable body
for the development of a more complete, social,
participative and democratic society.
In 2018, the IESP completes 20 (twenty) years
of existence and, during this period, it has been

observed a vertiginous growth of this institution,
both in its academic level, currently accounting
for 23 (twenty-three) undergraduate and 51
(fifty-one) graduate courses, and in its increased
structural development level. As for the physical
area, there are 7 (seven) blocks of 3 (three) floors
with classrooms, Library, Auditoriums, Integrated
Health Clinic, Laboratories, Free Parking Lots, Living
Areas, Conciliation and Mediation Judgeship, Food
Areas and a Sports Complex. Thus, this institute
is considered a reference for higher education in
the state of Paraíba, accounting for a contingent
of 8,000 (eight thousand) students.
The continuous investment in its teaching
staff and in its physical structure has provided
the institution with concepts 4 (four) and 5 (five)
in the Ministry of Education (MEC) evaluations.
This result demonstrates the quality of teaching,

research and extension activities carried
out in this Institution. Furthermore, the IESP
has increased its investments, each year, in
encouraging projects to science, culture, and
sports, making it possible to hold events in several
areas of knowledge and reaffirm partnerships
with national and international institutions, artists,
athletes and nationally recognized brands/makes.

LABORATORIES

LABORATÓRIOS
Laboratórios de
Informática

Laboratórios de
Humanas

Laboratórios de informática
Fábrica de Software
Laboratório de Psicologia
Experimental

Fotografia
Laboratório Multidisciplinar
Central de Diagnóstico por
imagem
Centro de Conciliação e
mediação
Escritório de Contábeis
Empresa Junior

Laboratórios de Exatas
Ateliê de desenho
Ateliê de plástica
Conforto ambiental
Ateliê integrado de projeto
Acessibilidade e Ergonomia
Instalações prediais
Ateliê de desenho
Física
Hidráulica/Saneamento
Química/Geologia
Topografia
Solos/Materiais de construção

Laboratórios de Saúde
Anatomia I
Anatomia II
Microscopia
Bioquímica
Estética Corporal
Estética Facial
Ciência dos alimentos
Clínica Integrada de Saúde

Information Technology
Laboratories
IT Laboratories
Software Factory
Experimental Psychology
Laboratory

Exact Sciences
Laboratories
Drawing Atelier
Plastic Atelier
Environmental comfort
Integrated project atelier
Accessibility and Ergonomics
Building Installations
Physical
Hydraulics/Sanitation
Chemistry/Geology
Topography
Soils/Construction Materials

Human Sciences
Laboratories
Photography
Multidisciplinary Laboratory
Imaging Diagnostic Center
Center for Conciliation and
Mediation
Accounting Office
Junior Company

Health Laboratories
Anatomy I
Anatomy II
Microscopy
Biochemistry
Body Esthetics
tFacial Aesthetics
Food Science
Integrated Health Clinic

ENSINO

TEACHING

O modelo do ensino desta Instituição
segue dois grandes eixos: o teórico e o
metodológico. No primeiro utiliza-se de teorias
da aprendizagem acopladas as especificidades
de cada curso. No segundo, utiliza-se de
metodologias ativas que são caminhos para
avançar mais no conhecimento profundo, nas
competências socioemocionais e em novas
práticas. O IESP quer mostrar novos caminhos
para uso de modelos mais centrados em
aprender ativamente com problemas reais,
desafios relevantes, jogos, atividades e leituras,
valores fundamentais, combinando tempos
individuais e tempos coletivos, projetos pessoais
de vida e de aprendizagem e projetos em grupo.
Isso exige uma mudança de configuração nas
matrizes curriculares, na participação dos
professores, da organização das atividades
didáticas, da organização dos espaços e tempos,
com finalidade de incentivar os alunos para que
aprendam de forma autônoma, inovadora e
participativa.

The teaching method of this institution
follows two main axes: the theoretical and the
methodological. The first one is based on the use
of learning theories coupled with the specificities
of each course. The second one is based on the
use of active methodologies which are ways
to advance more in deep knowledge, in socialemotional competencies, and in new practices.
The IESP wants to show new ways for the use
of models more focused on actively learning
from real problems, relevant challenges, games,
activities and readings, fundamental values,
combining individual time and collective time,
personal life and learning projects, and group
projects. This requires a change of configuration
in curriculum matrices, in the participation
of professors, in the organization of didactic
activities, in the organization of spaces and times,
in order to encourage students to learn in an
autonomous, innovative and participative way.

INICIAÇÃO
CIENTÍFICA
A pesquisa desenvolvida no âmbito da
Iniciação Científica, no IESP, faz parte do
processo de ensino aprendizagem, objetivando a
qualidade do ensino para uma melhor formação
do discente, sendo também, parte do processo
permanente de formação e capacitação do
docente. Ativos em 2018 são 25 (vinte e cinco)
projetos, com 27 (vinte e sete) professores e 120
(cento e vinte) alunos.
A Iniciação Científica está definida por
ÁREAS e LINHAS:
SAÚDE: Prevenção, promoção nas diferentes
fases do desenvolvimento Humano.
HUMANAS: Empreendedorismo, Consultoria
Organizacional, Direito Público e Privado
EXATAS E TECNOLÓGIAS Exatas e Tecnologia,
Inovação, Ambiente e Sustentabilidade
A Iniciação Científica do IESP tem obtido
como resultados a produção de artigos
publicados em Congressos e Revistas Nacionais
e Internacionais. O periódico Campo do Saber
é nossa revista institucional, com publicação
semestral. A produção de livros pela Editora IESP
favorece a publicação dos docentes e discentes
e o evento da Jornada, Científica realizado
anualmente, reúne os resultados dos projetos de
iniciação cientifica e culmina com a produção do
livro de Saberes e Experiências.

SCIENTIFIC
INITIATION
The research carried out in the context of
the Scientific Initiation, in the IESP, is part of the
teaching-learning process, aiming at the quality
of teaching for a better formation of the students,
being also part of the permanent process of
training and qualification of professors. There are
25 (twenty-five) active projects in 2018, involving
27 (twenty-seven) professors and 120 (one
hundred and twenty) students.
The Scientific Initiation is defined by AREAS
and LINES:
HEALTH: Prevention, promotion at the different
stages of human development.
HUMAN: Entrepreneurship, Organizational
Consulting, Public and Private Law
EXACTS AND TECHNOLOGIES: Exact and
Technology, Innovation, Environment, and
Sustainability
The Scientific Initiation in the IESP has resulted
in the production of articles published in National
and International Congresses and Journals. The
Journal “Campo do Saber” is our institutional
Journal, with a biannual publication. The
production of books by the Publisher IESP favors
the publication by professors and students, and
the Scientific Meeting event held annually brings
together the results of the scientific initiation
projects and culminates with the production of
the book “Knowledge and Experiences”.

EXTENSÃO E
RESPONSABILIDADE
SOCIAL
O IESP compreende a extensão como
a dimensão do ensino superior aberta à
participação da comunidade, interdisciplinar e
indissociável às dimensões de ensino e pesquisa.
Nesse sentido o IESP incentiva o desenvolvimento
de projetos de extensão distribuídos pelas áreas
de Humanas, Saúde, Exatas e suas Tecnologias
com apoio de bolsas para docentes e incentivos
para discentes. Em 2018, desenvolve 16
(dezesseis) projetos, com a participação de 32
(trinta e dois) professores e 280 (duzentos e
oitenta) alunos. Na Responsabilidade Social, são
8 (oito) projetos, 16 (dezesseis) professores e 120
(cento e vinte) alunos

EXTENSION
AND SOCIAL
RESPONSIBILITY
The IESP understands the extension as
the dimension of higher education open to
community participation, interdisciplinary and
inseparable from the dimensions of teaching and
research. In this sense, the IESP encourages the
development of extension projects distributed
in the Human, Health, Exact and Technology
areas, providing professors with scholarships
and students with incentives. In the current year
(2018) it is developing 16 (sixteen) projects, with
the participation of 32 (thirty-two) professors
and 280 (two hundred and eighty) students. In
Social Responsibility, there are 8 (eight) projects,
involving 16 (sixteen) professors and 120 (one
hundred and twenty) students.

GRADUAÇÃO IESP
CURSOS PRESENCIAIS
ADMINISTRAÇÃO
ARQUITETURA E URBANISMO
CIENCIAS CONTABEIS
DESIGN DE INTERIORES
DIREITO
EDUCAÇÃO FISICA
ENFERMAGEM
ENGENHARIA CIVIL
ESTÉTICA E COSMETICA
FISIOTERAPIA
GESTÃO COMERCIAL

GESTÃO DE RECURSOS
HUMANOS
GESTÃO FINANCEIRA
NUTRIÇÃO
ODONTOLOGIA
PUBLICIDADE E PROPAGANDA
PSICOLOGIA
PRODUÇÃO PUBLICITÁRIA
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
SISTEMAS PARA INTERNET

UNDERGRADUATE: IESP
FACE-TO-FACE COURSES
ADMINISTRATION
ARCHITECTURE AND
URBANISM
ACCOUNTING SCIENCES
INTERIOR DESIGN
LAW
PHYSICAL EDUCATION
NURSING
CIVIL ENGINEERING
AESTHETIC AND COSMETICS
PHYSIOTHERAPY

COMMERCIAL MANAGEMENT
HUMAN RESOURCE
MANAGEMENT
FINANCIAL MANAGEMENT
NUTRITION
ODONTOLOGY
ADVERTISING AND
MARKETING
PSYCHOLOGY
ADVERTISING PRODUCTION
INFORMATION SYSTEMS
IT SYSTEMS

GRADUAÇÃO IESP
CURSOS EAD
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA
LOGISTICA
PROCESSOS GERENCIAIS
GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
LICENCIATURA EM EAD
PEDAGOGIA

COURSES – EAD
(DISTANCE EDUCATION)
HIGHER EDUCATION COURSE OF TECHNOLOGY
LOGISTICS
MANAGEMENT PROCESSES
INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT
PRODUCTION ENGINEERING
BACHELOR’S DEGREE IN EAD
PEDAGOGY

MOBILIDADE
ACADÊMICA
A mobilidade acadêmica durante o período
universitário abre as portas para o mundo
exterior, alargando os horizontes da mente do
jovem estudante, futuro profissional deste país,
expondo-o a diferentes culturas, ao exercício
do respeito aos costumes dos outros países e
dos preceitos da diplomacia, compreendendo
que a multi e a interculturalidade são conceitos
praticados durante o período de permanência no
exterior.
O Programa de Mobilidade Acadêmica para
o corpo discente do IESP é uma oportunidade
para a complementação de sua formação e
desenvolvimento de espírito crítico e uma visão
mais abrangente das diferentes realidades
de regiões do Brasil e de outros países, com
possibilidade de aproveitamento de disciplinas.
O Programa de Mobilidade Acadêmica
é oferecido para discentes regularmente

ACADEMIC
MOBILITY
matriculados nos Cursos de Graduação do
Instituto de Educação Superior da Paraíba
- IESP e para discentes matriculados
em Instituições de Ensino nacionais e
estrangeiras, desde que sejam instituições
parceiras do IESP e/ou conveniadas,
objetivando a vivência de outras
experiências acadêmicas e de integração
aos diversos contextos e cenários nacionais
e internacionais, para a aquisição de novos
conhecimentos, competências e habilidades
pertinentes a cada área de formação, no
exercício pleno do protagonismo estudantil.
O IESP também compreende, a
importância da Mobilidade Acadêmica para os
docentes, técnicos administrativos e tutores
da EAD na perspectiva de aprimoramento de
suas formações continuadas e aquisição de
novos conhecimentos.

Academic mobility during the university period
opens the door to the outside world, widening the
horizons of the young student’s mind, who will be
the Brazilian future professional, exposing them
to different cultures, making them able to respect
the customs of other countries and the diplomacy
precepts, and to understand that the multi and
the interculturality are concepts practiced during
their stay period in a foreign Country.
The Academic Mobility Program for the IESP’s
students is an opportunity to complement their
training and critical development and a more
comprehensive view of the different realities of
regions in Brazil and in other countries, with the
possibility of using the credits taken in some
subjects.
The Academic Mobility Program is offered for
students regularly enrolled in the Undergraduate
Courses of the Higher Education Institute of

Paraíba - IESP and for students enrolled in
National and Foreign Teaching Institutions, as
long as they are partner institutions of the IESP
and/or have a covenant with it, with the purpose
of experiencing other academic experiences and
integrating the various national and international
contexts and scenarios for the acquisition of
new knowledge, skills and abilities pertinent to
each area of formation, in the full exercise of the
student protagonism.
The IESP also understands the importance of
Academic Mobility for professors, administrative
technicians and tutors in the EAD (Distance
Education) in order to improve their continuing
education and acquisition of new knowledge.
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