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direito@unifap.br
propespg@unifap.br

administracao.ead@unifap.br
aeea@unifap.br

almoxarifado@unifap.br
andifes@unifap.br

anfiteatrocentral@unifap.br
aposentadospensionistas@unifap.br

arquivodepessoal@unifap.br
artenaescola@unifap.br

artes@unifap.br
artesvisuais@unifap.br

artesvisuaisparfor@unifap.br
artistas@unifap.br

assessoria@unifap.br
audint@unifap.br

balcaodedireitos@unifap.br
biblioteca@unifap.br

bibliotecabso@unifap.br
biologiabach@unifap.br
biologialic@unifap.br
biologicas@unifap.br
bionorte@unifap.br

c.jari@unifap.br
cadastrodeservidor@unifap.br

cajor@unifap.br
calculotrabalhista@unifap.br

campstn@unifap.br
campus.santana@unifap.br

campusdesantana@unifap.br
capacitacao@unifap.br
cbionacional@unifap.br

ccau@unifap.br
ccbio@unifap.br
ccc@unifap.br

ccgcomfor@unifap.br
ccomputacao@unifap.br

ccpp@unifap.br
ccri@unifap.br
ceeo@unifap.br

cegtes@unifap.br
centrodevivencia@unifap.br

cep@unifap.br
cepap@unifap.br
ciadd@unifap.br

cienciasambientais@unifap.br



cis@unifap.br
coap@unifap.br

cobens@unifap.br
coclii@unifap.br

cocps2007@unifap.br
codirbinacional@unifap.br

coeg@unifap.br
cogap@unifap.br
cogce@unifap.br

cogeo.parfor@unifap.br
cogep@unifap.br
cograd@unifap.br

coloquio@unifap.br
comhistbinacional@unifap.br

comissaoeleitoralgeo@unifap.br
concprofessor@unifap.br

concursos@unifap.br
conju@unifap.br

conjucientifico@unifap.br
consu@unifap.br

consultaprevia@unifap.br
consultas-progep@unifap.br

coord.ed.ambiental@unifap.br
coord.lic.sociologia@unifap.br

coord.ppgbio@unifap.br
coordhistbinacional@unifap.br

copea@unifap.br
coral@unifap.br

coremu@unifap.br
correg@unifap.br
cpa@unifap.br

cpat_binacional@unifap.br
cpct.nitt@unifap.br
cpi.nitt@unifap.br
cpp.nitt@unifap.br

csf@unifap.br
cstm@unifap.br
dace@unifap.br
dad@unifap.br
dap@unifap.br
dav@unifap.br

dcbs@unifap.br
dce@unifap.br
dcet@unifap.br
dcp@unifap.br
ddp@unifap.br
ddpe@unifap.br
deavi@unifap.br



defin@unifap.br
denunciasproeac@unifap.br

depag@unifap.br
deplan@unifap.br

depsec-professor@unifap.br
depsec@unifap.br

derca.arquivo@unifap.br
derca.dara@unifap.br
derca.dica@unifap.br

derca@unifap.br
dex@unifap.br
dfch@unifap.br

dfchumanas@unifap.br
dfpa@unifap.br
dgo@unifap.br
diae@unifap.br
diau@unifap.br

dimat@unifap.br
dimensionamento@unifap.br

dinfobinacional@unifap.br
dint@unifap.br

dintersecretaria@unifap.br
dirca@unifap.br

diretor.eau@unifap.br
dmad@unifap.br
dms@unifap.br

docentes.progep@unifap.br
dpcet@unifap.br
dpg@unifap.br
dpq@unifap.br

dspace@unifap.br
ead.moodle@unifap.br

ead@unifap.br
eau@unifap.br

ed.fisica@unifap.br
edfisicaead.unb@unifap.br

editora@unifap.br
eindigena@unifap.br
eletrica@unifap.br

email_timer_notificacao_patrimonio_responsaveis@unifap.br
enesec.artigos@unifap.br

enesec.inscricoes@unifap.br
enesec@unifap.br

enfbinacional@unifap.br
enfermagem@unifap.br

engcivil@unifap.br
engenharia@unifap.br

epcenf@unifap.br



equinocio@unifap.br
escolaativa@unifap.br

escoladegestores@unifap.br
escuta.jornalismo@unifap.br
esp_saudefamilia@unifap.br
estagio.farmacia@unifap.br

exemplo@unifap.br
farmacia@unifap.br

ferias@unifap.br
feucan@unifap.br

filosofia.especializacao@unifap.br
fiscalizacaoblocosbinacional@unifap.br

fisica@unifap.br
folhadepagamento@unifap.br

geobinacional@unifap.br
geografia-bach@unifap.br

geografia@unifap.br
gtea@unifap.br

historia@unifap.br
historiabinacional@unifap.br

historiaparfor@unifap.br
impressoras2013@unifap.br

intercambio@unifap.br
isf@unifap.br

itorcientifico@unifap.br
jornalismo@unifap.br

labot@unifap.br
labrigeo@unifap.br
lacunifap@unifap.br

legislacaodepessoal@unifap.br
letras.santana@unifap.br

letras@unifap.br
letraslibras@unifap.br

letrassantana@unifap.br
libras@unifap.br
lides@unifap.br
manu@unifap.br

matematica.ead@unifap.br
matematica@unifap.br

mdr@unifap.br
medicina@unifap.br

midias.avancado@unifap.br
midias.especializacao@unifap.br

midias.extensao@unifap.br
minteg.coordenacao@unifap.br

minteg.secretaria@unifap.br
mobacad@unifap.br

moodle-ead@unifap.br



nectar@unifap.br
negeo@unifap.br

neli@unifap.br
nitt@unifap.br

nplgbt@unifap.br
nucleodereferencia.ah@unifap.br

nuphce@unifap.br
obfron@unifap.br

oiapoque@unifap.br
ouvidoria@unifap.br

parfor@unifap.br
patrimonio@unifap.br

pdi@unifap.br
ped.secretaria@unifap.br

pedagogia@unifap.br
pedagogiabinacional@unifap.br

periodicos-capes@unifap.br
pesquisa@unifap.br

piap@unifap.br
pitsap@unifap.br

politicacomunicacao@unifap.br
poloafua@unifap.br

poloequinocio@unifap.br
portariasbinacional@unifap.br

portasabertas@unifap.br
ppgbio@unifap.br
ppgcf@unifap.br
ppgcs@unifap.br

ppgdapp@unifap.br
ppgif@unifap.br

prevestibular@unifap.br
pro-estudante@unifap.br

proad@unifap.br
procri@unifap.br

procuradoria@unifap.br
prodocencia@unifap.br

profae-ap@unifap.br
profhistoria@unifap.br

progep@unifap.br
prograd@unifap.br

projetorute@unifap.br
projetos@unifap.br

proletramento@unifap.br
proplan@unifap.br

protocolo@unifap.br
provimento@unifap.br

quilombolas@unifap.br
quimica@unifap.br



radio@unifap.br
radiotv@unifap.br

recesso@unifap.br
redesredmine@unifap.br

redimensionamento@unifap.br
redmine@unifap.br
reitora@unifap.br

repositorio@unifap.br
residenciamultiprofissional@unifap.br

ressarcimento@unifap.br
resumosbpc@unifap.br

reuni@unifap.br
revista@unifap.br

ru@unifap.br
sae.unifap@unifap.br
salavirtual@unifap.br

saudeemocional@unifap.br
sec.executivo@unifap.br

secdapos@unifap.br
secretaria.dinfo@unifap.br
secretaria.ead@unifap.br

secretaria.vicereitoria@unifap.br
selecaounifap@unifap.br

semanadehistoria@unifap.br
seminarioead@unifap.br

seminarioppgdap@unifap.br
servidores@unifap.br

sic@unifap.br
sig@unifap.br
sigu@unifap.br

sinstaufap@unifap.br
snort@unifap.br

suportenti@unifap.br
suportesigu@unifap.br

teatro@unifap.br
tecnicos.progep@unifap.br

telefonia@unifap.br
umap@unifap.br

unienem@unifap.br
unifap@unifap.br

unifapsaude@unifap.br
univercinema@unifap.br

upv@unifap.br
vice.reitoria@unifap.br

videoconferencia@unifap.br
vigilancia@unifap.br

administracao@unifap.br
assessoria.nti@unifap.br



atendimentoprogep@unifap.br
avaliacaodesempenho@unifap.br

capacitacao.dinfo@unifap.br
cclf@unifap.br

cemp@unifap.br
cepe@unifap.br

cienciassociais@unifap.br
cobinfo@unifap.br

contrato.redes@unifap.br
cpl@unifap.br

dicont@unifap.br
dsmt@unifap.br

eleicao.sinstaufap@unifap.br
evento.procri@unifap.br

fiscal.sig@unifap.br
fone@unifap.br

gabinete.reitoria@unifap.br
lab-agendamento@unifap.br

lab-ead@unifap.br
letrasbinacional@unifap.br

mobilidade.procri@unifap.br
neab@unifap.br

periodicos@unifap.br
ps.ppgcs@unifap.br

qualidadevida@unifap.br
suporteredes@unifap.br

biota@unifap.br
cclecagbio@unifap.br

minicursos.procri@unifap.br
nti@unifap.br

proeac@unifap.br
sms@unifap.br


