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Prezado(a)s acadêmico (a)s, 

 

No   ano   em   que  a   UNIFAP   celebra  seus 30 anos,  desejo  boas-vindas  a  toda  a

comunidade   acadêmica,   principalmente  aos estudantes calouros e  veteranos, que

podem    encontrar    na     Universidade    espaço para todos os seus sonhos!

 

A UNIFAP   ao longo de sua existência tem desempenhado um papel fundamental no

desenvolvimento da sociedade através  da  formação  de  profissionais   em   diversas

áreas do conhecimento e da prestação de serviços à população, cumprindo com a sua

responsabilidade   social,    inovando   a  cada    dia,    aperfeiçoando   suas    práticas,

ampliando   suas    possibilidades   como   comunidade  acadêmica de fomento à arte,

ciência, tecnologia e justiça.

 

Para  aqueles  que ingressam  na   UNIFAP   neste  ano,  quero parabeniza-los!   Vocês,

agora,   podem   se   orgulhar   de  fazer  parte  de  uma  Instituição  que trabalha para

melhorar  a  vida  nas  comunidades  onde  estamos  presentes. Nossa  ferramenta  é a

educação! É pela educação que começa toda a transformação de suas vidas.

 

Como aluno  ingressante,  há muito  para  descobrir. Em  sala  de  aula, os professores

trabalham  com dedicação para que  o  aluno se destaque na profissão escolhida. Fora

da sala,  são  ofertados  eventos, cursos,  projetos  e programas  de  extensão, além  de

todo apoio  necessário  para  participação  de  intercâmbios e ingresso no mercado de

trabalho, entre outras oportunidades.

 

Aos  veteranos,  vocês  estão  abrindo  caminho  para   as   melhores  oportunidades  e

chances de sucesso.  Alguns  já  lançam  seus  próprios  voos,  outros  trabalham duro

para chegar lá, sempre motivados e acreditando em si mesmos.

 

Convido  todos e todas a se informar ao máximo das oportunidades acadêmicas que a

UNIFAP oferece,  tais como  programas culturais, assistência estudantil, biblioteca de

excelência,  atenção  à  saúde,  intercambio  para   o  exterior,  projetos  de pesquisa e

extensão,  além  de  um  amplo  leque  de  possibilidades  para  seu  crescimento tanto

como intelectual quanto como cidadão brasileiro.

 

Portanto, almejo que aproveitem todas as oportunidades oferecidas pela UNIFAP, que

encontrem,  em  nossa Universidade,  o integral  cumprimento  de  suas expectativas.

 

Sinta-se em casa, um fraterno abraço.

 

Prof. Dr. Júlio César Sá de Oliveira

Reitor da UNIFAP

MENSAGEM DO REITOR



Prezado(a) estudante,

 

É um prazer  dar  as  boas-vindas  a todos  os estudantes  da  Universidade

Federal  do  Amapá, calouros e veteranos. A chegada de cada um de vocês

é   a   certeza   da   renovação  de  nossa  missão  institucional  e  do  nosso

compromisso  com  a  formação  do  ser  humano cidadão, comprometido

com a construção de uma sociedade justa e democrática.

Você  que  ingressa  agora na vida da UNIFAP, parabéns pela aprovação e

escolha,  será  mais  um  a contar e escrever coletivamente novas páginas

na  história  desta  Universidade  que  é  patrimônio  do  povo amapaense,

academia  de  construção  e  socialização  de  conhecimentos   e    fecundo

espaço de convivências. 

A UNIFAP  que há 30 anos iniciava sua trajetória é construída por muitas

mãos,  por  muitas  lutas  e  a  partir do sonho de pessoas que acreditavam

que   o   estado  do  Amapá  poderia  ser   grande   e   se   desenvolver   pelo

conhecimento.    Como    Instituição   pública   de   ensino    superior   tem

trabalhado  no  sentido  de  qualificar sua gente em praticamente todas as

áreas   de   exercício  profissional,  promovendo  a  formação  do   cidadão

crítico     e     socialmente     comprometido,    solidariamente  integrado   à

sociedade,  com  responsabilidade social, ética e competência profissional

que possibilite o acesso ao mundo do trabalho.

A    vida    universitária    é    cheia    de    desafios    e    carrega a dádiva da

oportunidade,   da   superação    e   da   vitória.  O  meu  desejo  é  que você

estudante desfrute  desta  jornada  que  agora  começa para chegarmos ao

final enriquecidos por esta nobre experiência de aprendizagem.

De igual forma,  desejo  boas-vindas  a  todos  nossos professores, técnicos

administrativos  e  demais  profissionais  responsáveis  pela  condução do

processo de ensino-aprendizagem na Instituição.

Um ótimo ano letivo a todos e sucesso frente aos novos desafios.

 

Profa. Dra. Elda Gomes Araújo

Pró-Reitora de Ensino de Graduação

MENSAGEM DA PRÓ-REITORA DE GRADUAÇÃO
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B R E V E  H I S T Ó R I A  D A  U N I F A P
A  Fundação   Universidade   Federal  do  Amapá (UNIFAP)  iniciou suas   atividades e m 1970 como Núcleo

Avançado   de   Ensino (NEM),  vinculado    à    Universidade    Federal   do Pará  (UFPA),   com  a   oferta   de  

aproximadamente     500 (quinhentas)     vagas   voltadas   para  o campo do magistério (licenciatura curta),

implantando, assim, o ensino superior no Amapá.

 

Na década de 1990,   cria-se, de fato, a Fundação Universidade  Federal  do Amapá,  autorizada por meio do

Decreto n.º 98.977, de 2 de  março   de 1990,   publicado  no Diário Oficial da União n.º 43, de 5 de março de

1990,  nos termos  da Lei n.º 7.530, de 29  de   agosto de 1986,  que autoriza  o  Poder  Executivo  a instituí-la,

tendo   seu   estatuto aprovado  pela Portaria Ministerial n.º 868/90,  de  acordo   com  o Parecer n.º 649/90-

SESu,   aprovado  em  9    de    agosto   de   1990 e publicado   na   Documenta MRC n.º 35,   tornando-a  uma

Instituição   de   Ensino    Superior (IES),   mantida  pela União. Em 1991, com a nomeação de um reitor pró-

tempore,  a  UNIFAP   realiza    o primeiro    vestibular  para   os cursos de Direito,  Secretariado  Executivo,

Geografia,    História,    Matemática,    Letras,    Educação Artística,    Enfermagem   e   Pedagogia.   Com isso,

institui-se de fato a Fundação Universidade Federal do Amapá.

 

Atualmente     a     Universidade    Federal      do    Amapá   desenvolve   programas  e  projetos  de  ensino de

graduação,  pós-graduação,   pesquisa   e   extensão   com  o  objetivo  de  contribuir   para   a  cidadania, e o

desenvolvimento nacional   e   amazônico   na  qual  está  inserida.   Em  relação   à graduação,  no  campus

Marco    Zero     do    Equador,      a  UNIFAP    possui   32 (trinta e dois)    cursos   de   graduação   presenciais

distribuídos em 6 (seis)    Departamentos  Acadêmicos,    conforme    as  áreas   de   atuação dos   cursos.  No

campus Binacional,      localizado    no  município  do  Oiapoque,    são 8  (oito)  graduações.    O campus   de

Mazagão possui 1 (um)   curso  de graduação e  o de Santana,  3 (três).  Também são ofertados 6 (seis) cursos

de graduação,        na   modalidade   de  Educação  à distância,   vinculados ao Departamento de Educação a

Distância. 

 

No    Ensino    de   Pós-graduação,    a   UNIFAP   possui  11  (onze)   mestrados:   Ciências da Saúde,  Ciências

Farmacêuticas,     Desenvolvimento    Regional,     Biodiversidade   Tropical,    PROFMAT,     PROHISTÓRIA,

PROFNIT,   Estudos   da  Fronteira,   Educação,   Ciências Ambientais,  Letras e História. A instituição oferta

também   3   (três) doutorados:        Biodiversidade     Tropical,    da   UNIFAP,    Inovação     Farmacêutica    e   

BIONORTE (DOUTORADO ASSOCIADO).

 

Outro   tripé  institucional  é  o  que tem por foco  a Extensão  que se faz por meio das atividades, projetos  e

programas   que   visam   promover    relação    entre   a   Universidade  e outros setores da Sociedade e  está

voltado  para  os  interesses   e  necessidades da maioria da população,  atuando  como  implementadora de

desenvolvimento regional  e  de  políticas públicas. 

 

A     UNIFAP    possui   autonomia didático-científica,  disciplinar,  administrativa  e  de  gestão financeira e

patrimonial.     Conforme    estabelecido   no  Artigo 3º   do  Regimento Geral, a UNIFAP tem por objetivos e

funções:

 

I – ministrar o ensino, que é indissociável da pesquisa e extensão;

II – desenvolver as ciências, as letras e as artes;

III – prestar serviços a entidades públicas e privadas e à comunidade em geral; e

IV- promover o desenvolvimento nacional, regional e local.

http://www2.unifap.br/pdi/files/2009/08/PDI-2015-2019-UNIFAP.pdf


A UNIFAP tem por objetivos e funções:

Órgãos Colegiados Superiores:

DOS PRINCÍPIOS:

DOS OBJETIVOS E FUNÇÕES

A UNIFAP organiza-se e estrutura-se com base nos seguintes princípios:

 

I – unidade de patrimônio e administração;

II – indissociabilidade   do    ensino,    pesquisa   e    extensão,     vedada  a  duplicação de

meios para fins idênticos ou equivalentes;

III – universalidade   de   campo,   pelo   cultivo   das   áreas  do conhecimento humano e

das áreas técnico-profissionais;

IV – pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; e

V – racionalidade de organização com utilização plena de recursos humanos e materiais.

I –   ministrar   o   ensino,   que   é indissociável  da  pesquisa  e  extensão;

II – desenvolver as ciências, as letras e as artes;

III – prestar serviços a entidades públicas e privadas e à comunidade em geral; e

IV – promover o desenvolvimento nacional, regional e local.

 

Parágrafo único – Para o  alcance  dos seus objetivos, a  UNIFAP, poderá firmar

convênios, contratos, acordos e protocolos com entidades públicas ou privadas,

nacionais e estrangeiras.

CONSELHO DIRETOR – CONDIR – é  o  órgão de deliberação superior

em matéria de controle e fiscalização econômico-financeira.

Contatos: (96) 3312-1701

 

CONSELHO UNIVERSITÁRIO – CONSU é um colegiado integrante da

Administração Superior,  órgão  deliberativo e normativo em matéria

administrativa, acadêmica e instância de recursos.

 

http://www2.unifap.br/consu/

Secretaria: (96) 3312-1701



Pró-Reitoria de Ensino de Graduação – PROGRAD

(96) 3312-1754

http://www2.unifap.br/prograd/

 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - PROPESPG

(96) 3312-1737

http://www2.unifap.br/propespg/

 

Pró-Reitoria de Extensão e Ações Comunitárias - PROEAC

(96) 4009-28137

http://www2.unifap.br/proeac/

 

Pró-Reitoria de Cooperação e Relações Internacionais - PROCRI

(96)  4009-2941

http://www2.unifap.br/procri/

 

Pró-Reitoria de Administração - PROAD

(96) 3312-1751

http://www2.unifap.br/proap/

 

Pró-Reitoria de Planejamento - PROPLAN

(96) 3312-1732

http://www2.unifap.br/proplan/

 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - PROGEP

(96) 3312-1730

http://www2.unifap.br/drh/

Órgãos Executivos Superiores:
A Reitoria é o órgão executivo superior que coordena e superintende todas as

atividades da Universidade.

 

Secretaria do Gabinete: (96) 3312-1702

Os Órgãos de assessoramento da Reitoria

estão congregados em Pró-Reitorias.



APOIO AO ENSINO DE GRADUAÇÃO

Pró-Reitoria de Ensino de Graduação

Departamentos Acadêmicos

CONHEÇA OS DEPARTAMENTOS E CURSOS
DO CAMPUS MARCO ZERO

Departamento de Meio Ambiente e Desenvolvimento - DMAD

 

Diretora: Profa. Cláudia Maria do Socorro Cruz Fernandes  Chelala

Vice-Diretora: Marilene Trajano

Telefone: (96)3312-1700—Ramal: 1825

E-mail: dmad@unifap.br

 

Bacharelado em Ciências Ambientais

Coordenador: Prof. Arialdo Martins da Silveira Junior

Telefone: (96)3312-1700—Ramal: 1825

 E-mail: cienciasambientais@unifap.br

A Universidade Federal do Amapá —UNIFAP  possui  estruturas

que estão diretamente ligadas ao atendimento  das necessidades

do    Ensino    de    Graduação,    desse modo,    segue    uma breve

apresentação:

A Pró-Reitoria     de    Ensino  de  Graduação – PROGRAD   por   finalidade  específica

programar,    supervisionar,    coordenar    e     avaliar     as   atividades  de  ensino de

graduação.

 

Sua   missão   é  coordenar    de    maneira    articulada   com   as   políticas   públicas,

envolvendo   a   pós-graduação,   a   pesquisa   e a extensão, oferecendo um ambiente

propício  para  que  diretrizes  sejam  discutidas e implementadas, com o objetivo de

obter excelência na formação do aluno de graduação.

Os      Departamentos       Acadêmicos     contribuem    com    o     gerenciamento     e

acompanhamento  dos  cursos.  Portanto, os Cursos de Graduação e Pós-Graduação

estão vinculados aos Departamentos Acadêmicos da Universidade.



Departamento de Filosofia e Ciências Humanas - DFCH

 

Diretor: Prof. Marcos Vinicius De Freitas Reis

Vice-Diretor: Prof. Genival Fernandes Rocha

Telefone: (96)3312-1779

E-mail: dfch@unifap.br

 

Bacharelado em História

Coordenador: Prof. Andrius Estevam Noronha

Telefone: (96)3312-1782

E-mail: historia@unifap.br

 

Bacharelado em Relações Internacionais

Coordenador:  Prof. Tiago Luedy Silva

Telefone: (96)3312-1700—Ramal: 1818

E-mail: coordenação.ri.unifap@gmail.com

 

Tecnólogo em Secretariado Executivo

Coordenadora: Profa. Ana Paula Cinta

Telefone: (96)3312-1786

E-mail: sec.executivo@unifap.br

 

Bacharelado em Administração

Coordenador: Prof. Erick Franck Nogueira da Paixão

Telefone: (96)4009-5195

E-mail: administração@unifap.br

 

Bacharelado em Direito

Coordenador: Prof. Luiz Laboissiere Junior

Telefone: (96) 3312-1777

 E-mail: direito@unifap.br

 

Bacharelado em Ciências Sociais

Coordenador: Profa. Gláucia Maria Tinoco Barbosa

Telefone: (96) 3312-1776

E-mail: cienciassociais@unifap.br

 

Licenciatura em Sociologia

Coordenador: Profa. Maria do Socorro dos Santos Oliveira

Telefone: (96) 3312-1776

E-mail: coord.lic.sociologia@unifap.br

 

Bacharelado em Geografia

Coordenador: Profa. Celina Marques do Espirito Santo

Telefone: (96) 3312-1781

E-mail: geografia-bach@unifap.br

 

Bacharelado em Geografia

Coordenador: Profa. Kátia Souza Rangel

Telefone: (96) 3312-1781

E-mail: geografia-bach@unifap.br



Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas - DCET

 

Diretor:Robert Ronald Maguiña Zamora

Vice-Diretora: Cristina Maria Baddini Lucas

Telefone: (96)3312-1791

E-mail: dcet@unifap.br

 

Bacharelado em Engenharia Elétrica

Coordenadora: Prof. Raphael Diego Comesanha

Telefone: (96)4009-2663

E-mail: elétrica@unifap.br

 

Licenciatura em Física

Coordenador: Prof. Leandro Rodrigues de Souza

Telefone: (96)3312-1763 

E-mail: fisica@unifap.br

 

Licenciatura em Matemática

Coordenadora: Prof. Marcio Aldo Lobato Bahia

Telefone: (96)3312-1784

E-mail: matematica@unifap.br

 

Bacharelado em Ciências da Computação

Coordenador: Prof. José Walter Cardenas Sotil

Telefone: (96)4009-2664

E-mail: ccomputacao@unifap.br

 

Bacharelado em Engenharia Civil

Coordenadora: Profa. Regis Brito Nunes

Telefone: (96)3312-1780

E-mail: engcivil@unifap.br

 

Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo

Coordenador: Prof. Oscarito Antunes do Nascimento

Telefone: (96)4009-2650

E-mail: ccau@unifap.br

 

Licenciatura em Química

Coordenador: Prof. Cláudio Pinheiro da Silva Junior

Telefone: (96)4009-2652

E-mail: química@unifap.br



Departamento de Letras e Artes – DEPLA

 

Diretor: Melque Lima

Vice-Diretor: Antônio Almir

Telefone: (96)4009-5154

E-mail: depla@unifap.br

 

Bacharelado em Jornalismo

Coordenador: Profa. Elisangela Lima de Andrade

Telefone: (96)4009-5161

E-mail: jornalismo@unifap.br

 

Licenciatura em Artes Visuais

Coordenador: Prof. Aldrin Vianna de Santana 

Telefone: (96)4009-5160

E-mail: artesvisuais@unifap.br

 

Licenciatura em Teatro

Coordenador: Prof. José Raphael Brito dos Santos

Telefone: (96)4009-5162

E-mail: teatro@unifap.br

 

Licenciatura em Letras/LIBRAS/ Português

Coordenadora: Prof. ª Natalia Almeida Braga Vasconcelos

Telefone: (96)4009-5153

E-mail: letraslibras@unifap.br

 

 Licenciatura em Letras/ Inglês

Coordenador: Prof. Marcos Paulo Torres Pereira

Telefone: (96)4009-5151

E-mail: letras@unifap.br

 

Licenciatura em Letras/ Francês

Coordenador: Profa. Suzana do Espirito Santo Barros

Telefone: (96)4009-5151

E-mail: letras@unifap.br



Departamento de Ciências Biológicas e da Saúde – DCBS

 

Bacharelado em Ciências Biológicas

Coordenadora: Profa. Wegliane Campelo da Silva Aparicio

Telefone: (96)3312-1775

E-mail: biologialic@unifap.br

 

Licenciatura em Ciências Biológicas

Coordenador: Prof. Tiago Gabriel Correia

Telefone: (96)3312-1775

E-mail: biologia@bach@unifap.br

 

Bacharelado em Ciências Farmacêuticas

Coordenador: Prof. Rafael Lima Resque

Telefone: (96)4009-2921

E-mail: farmácia@unifap.br

 

 Bacharelado em Enfermagem

Coordenadora: Prof. Rubens Alex de Oliveira Menezes

Telefone: (96)4009-2932

E-mail: enfermagem@unifap.br

 

Bacharelado em Fisioterapia

Coordenador: Profa. Vania Tie Koga Ferreira

Telefone: (96)4009-2944

http://www2.unifap.br/fisioterapia/

 

 Bacharelado em Medicina

Coordenador: Prof. Alberto Paes

Telefone: (96)4009-2901

E-mail: medicina@unifap.br



Departamento de Educação a Distância - DEAD

 

Diretora: Profa. Luzilene Alves da Cruz 

Telefone: (96) 3312-1765

E-mail: ead@unifap.br

 

Cursos na Modalidade a Distância

Licenciatura em Educação Física

Licenciatura em Matemática

Bacharelado em Administração Pública

Licenciatura em Sociologia

Licenciatura em Letras Português

Licenciatura em Letras Inglês

Departamento de Educação - DED

 

Diretor: José Alex Cantuária Queiroz

Vice-Diretor: Alexandre Magno Guimarães

Telefone: (96)3312-1740

E-mail: ded@unifap.br

 

Licenciatura em Educação Física

Coordenadora: Profa. Letícia de Carvalho Ferreira

Telefone: (96)3312-1778

E-mail: ed.fisica@unifap.br

 

Licenciatura em Pedagogia

Coordenadora: Profa. Arthane Menezes Figueiredo

FIGUEIREDO

Telefone: (96) 3312-1785

E-mail: pedagogia@unifap.br



A  Universidade  Federal  do  Amapá,  além  do  campus  Marco Zero (sede) também  possui 3

campi efetivos,  funcionando  com  recursos  financeiros  e quadro de pessoal próprios, em 3

(três) municípios: o Campus Oiapoque (denominado Campus Binacional); o Campus Santana

e    o   Campus   de   Mazagão,   que   oferece o curso de Licenciatura em Educação do Campo:

Ciências Agrárias e Biologia.

CAMPUS SANTANA
Direção Geral do Campus: Prof. Christiano

Ricardo dos Santos

Telefone: (96) 4009-2651

E-mail: campusdesantana@unifap.br

 

 

Licenciatura em Letras/Português

Coordenador: Prof. Anderson Monteiro Andrade

Telefone:  (96)4009-2655

E-mail: letrassantana@unifap.br

CAMPUS MAZAGÃO
Coordenador do Campus: Prof. Laison  do Nascimento Lemos

Telefone: (96)4009-2656

 

Licenciatura em Licenciatura em Educação do Campo - Agronomia e Biologia

Coordenador: Prof. Flávio da Silva Costa

Telefone: (96)4009-2657

E-mail: cclecagbio@unifap.br

CONHEÇA OS CAMPI

Licenciatura em Pedagogia

Coordenador: Prof. Kassio Leal Vilhena 

Telefone: (96) 4009-2654

 

Licenciatura em Filosofia

Coordenador:  Prof. Cesar Augusto de Mathias de Alencar

Telefone: (96) 4009-2653

E-mail: cclf@unifap.br



 

Licenciatura em História

Coordenador: Prof. Jonathan Viana da Silva

E-mail: coordhistbinacional@unifap.br

 

Licenciatura Intercultural Indígena

Coordenadora: Profa. Janielle da Silva Melo da Cunha

E-mail:  coclii@unifap.br

 

Licenciatura em Pedagogia

Coordenador: Prof. Zaqueu dos Santos Maia

E-mail:  pedagogiabinacional@unifap.br

 

Licenciatura em Letras/Frances

Coordenador: Profa. Fabíola do Socorro Figueiredo dos Reis

E-mail:  letrasbinacional@unifap.br

 

CAMPUS OIAPOQUE
Direção Geral do Campus:  Prof. Francisco Otávio Landim Neto

E-mail:  oiapoque@unifap.br

Telefone: (96)4009-2686

 

Licenciatura em Ciências Biológicas

Coordenador: Prof. Inana Fauro de Araújo

E-mail: ccbio@unifap.br  

 

Bacharelado em Direito

Coordenadora: Prof. Alexandre Marcondys Ribeiro

E-mail: codirbinacional@unifap.br

 

Bacharelado em Enfermagem

Coordenador: Profa. Scheilla Cristina da Silva

E-mail: enfbinacional@unifap.br 

 

Licenciatura em Geografia

Coordenador: Prof. Adriano Michel Helfenstein

E-mail: geobinacional@unifap.br

 

 

 



DEPARTAMENTO DE REGISTRO E CONTROLE ACADÊMICO– DERCA

BIBLIOTECA CENTRAL
A Biblioteca  Central   da   Universidade   Federal   do  Amapá é uma unidade administrativa

ligada à Pró-Reitoria de Ensino de Graduação – PROGRAD.

 

A estrutura conta com 2 (dois)  salões   de  leitura,  6 (seis)  salas de estudo em grupo, espaços

com acervos  de livros, periódicos, materiais especiais, processamento técnico, auditório (50

lugares), laboratório de informática, wi-fi em toda biblioteca.

 

http://www2.unifap.br/biblioteca/ 

E-mail:biblioteca@unifap.br

O Departamento de Registro e Controle Acadêmico – DERCA é  responsável pelo registro no

que diz respeito a uma das atividades institucionais – O ENSINO,   seja de graduação ou pós-

graduação.

Tem por finalidade   a   realização dos registros e controles acadêmicos, sendo o responsável

pela emissão de diplomas, certificados,  atestados, históricos escolares e outros documentos

relativos às atividades de ensino.  Promove o acesso às informações acadêmicas, elaboração

e divulgação  de  indicadores  de   gestão acadêmica, coordenação  de  atividades inerentes à

gestão acadêmica. 

Contatos: derca@unifap.br/ 3312-1755 / http://www2.unifap.br/derca/



MATERIAIS DIGITAIS E E-BOOKS

HORÁRIO DE ATENDIMENTO
segunda à sexta-feira: 8h às 20h e aos

sábados: 8 às 14h.

ACERVO:

O  acervo   da     Biblioteca  Central   é

formado  por           aproximadamente

102.344     mil      obras      distribuídas

entre livros,    periódicos,     trabalhos

acadêmicos,    mídias         eletrônicas,

fotografias,     folhetos,     TCC,    tese e

outros    materiais     disponíveis para

a comunidade acadêmica e sociedade

em geral,          obedecendo                   a

procedimentos       internos               da

biblioteca.

A Consulta  é  on line e    algumas off

line.      Atualmente com as seguintes

plataformas:                  DOT.LIB- (área

multidisciplinar),   Normas Técnicas,

palestras- Henry Stewart Talks (The

Biomedical          &         Life Sciencs -

plataforma de palestra),     E-volution

(área    de      Ciência     Biológica e da

saúde- em processo de renovação)   e

A Universitária   (BVU),   da Pearson-

em processo de renovação.

USO DO ACERVO
Empréstimo     domiciliar:   restrito   à

comunidade     acadêmica (cadastrada

no SIGAA),    com direito a retirada de

três obras,  por sete dias,     renováveis

por igual período. 

 

Consulta local:   Aberta    ao     usuário

interno      e      externo           mediante

apresentação    de     documento       de

identificação com foto.



PRÓ-REITORIA DE COOPERAÇÃO E RELAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS—PROCRI

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS GRADUAÇÃO—PROPESPG

Tem   como   função  planejar,  coordenar,  acompanhar   e reger (fiscalizar) as atividades  de

ensino de pós-graduação,   de desenvolvimento de pesquisas e de proteção e transferência do

conhecimento   gerados   no âmbito da UNIFAP,   fixando   diretrizes   para o planejamento e

execução dessas atividades.

 

Essa Pró-Reitoria gerencia  os  editais  de  Seleção  para  Iniciação  Científica,  os  quais visam

despertar    a    vocação  científica   e   incentivar  talentos   potenciai s entre   estudantes   de

graduação,  mediante  participação  em projetos  de  pesquisa,  orientados por pesquisadores

qualificados,  possibilitando  ao  iniciante  a  aprendizagem   de   técnicas   e  de métodos, por

meio do desenvolvimento   d  o pensar   e   do  criar  cientificamente, além  de aprimorar seu

espírito crítico. 

 

Secretaria:                 (96) 3312-1737 - propespg@unifap.br / dpq@unifap.br —  (96)4009-2801 /

(96)4009-2802 ou acesse: http://www2.unifap.br/dpq/

Tem  como  Missão  promover  a cooperação e parcerias com outras instituições, na busca de

incentivo  e  fomento à  pesquisa, estudo, ensino, intercâmbio acadêmico, agregando valores

culturais e científicos para uma excelente formação científica.

 

Saiba  mais      sobre    os editais    de   Mobilidade    Nacional   e    Programas  de  Intercâmbio

Internacional: http://www2.unifap.br/procri

Secretaria: (96) 4009-2941—Email:procri@unifap.br



Definir  a  política  de extensão  e  assistência estudantil da UNIFAP; 

Elaborar  os  planos  anual  e  plurianual  de  extensão  e  assistência estudantil e promover

as condições  de  execução  dos mesmos; 

Coordenar o processo de formulação das políticas de extensão e assistência estudantil; 

Fazer    executar e acompanhar  as atividades relacionadas com a  extensão,   a  assistência

estudantil  e as ações comunitárias; 

Coordenar  o processo de  articulação  para  eleger  parceiros  no  âmbito  federal, estadual  

e municipal  na  execução  de  projetos  e   propor  junto  aos  órgãos  competente  medidas  

que devem ser tomadas para  garantir condições  de  infraestrutura  nos campi da UNIFAP

para utilização das pessoas com deficiência.  

A Pró-Reitoria de  Extensão e Ações Comunitárias (PROEAC) está localizada no bloco atrás da

Rádio  Universitária e tem como ponto de referência um ipê amarelo no seu estacionamento,

que  no  mês  de  setembro presenteia toda a comunidade acadêmica com sua floração. A essa

Pró-reitoria compete:  

 

Na  PROEAC   há   três  departamentos:  Departamento  de  Extensão  - DEX, Departamento de

Ações Comunitárias e Estudantis  -  DACE e Departamento de Saúde - DES.

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO  E 
AÇÕES COMUNITÁRIAS — PROEAC

DEPARTAMENTO DE EXTENSÃO - DEX
O DEX é responsável pela gestão da extensão na UNIFAP.  Nele o acadêmico poderá obter

informações  sobre  os   projetos,  cursos  e  eventos  de  extensão  que  estão  ou que foram

executados em outros anos.

Anualmente o departamento  publica  edital  para  concessão  de  bolsas aos discentes que

fazem  parte   de   algum  projeto.   Para   se   candidatar  a  uma, o  discente   precisa  estar

regularmente   matriculado a partir do segundo semestre de qualquer curso de graduação

presencial ou a distância  e  possuir  no  máximo   3  reprovações  no  semestre anterior. A

bolsa é paga mensalmente e corresponde ao valor de R$ 400,00 reais. Ficou interessado?

Para mais informações acesse: https://www2.unifap.br/dex/bolsa-de-extensao/



DEPARTAMENTO DE AÇÕES COMUNITÁRIAS - DACE

O DACE é  o   departamento  responsável  pela  gestão da Política de Assistência  Estudantil  da

UNIFAP.  Por   meio  dele  o  acadêmico  poderá  concorrer  aos seguintes benefícios que visam

garantir o acesso,  a  permanência  e  a conclusão de cursos de graduação: alimentação; auxílio

transporte;  auxílio  moradia;  auxílio  fotocópia;  auxílio  atleta; bolsa permanência do PNAES;

bolsa  permanência  do  MEC;  auxílio  emergencial;  auxílio mobilidade  e  apoio  financeiro  à

participação  em  eventos  acadêmicos,  culturais  e  desportivos.  Tal departamento também é

responsável pelo Restaurante Universitário.  Mas fique ligado! Pois, há critérios que devem ser

observados para  concorrer  aos   benefícios e continuar com eles ao longo do curso. Para mais

informações acesse: https://www2.unifap.br/dace/

DEPARTAMENTO DE SAÚDE - DES
O DES  é  o  departamento  responsável  pela  gestão  da  Política  de  Assistência  à  Saúde  dos

estudantes  da  UNIFAP,  no  âmbito acadêmico. Tal departamento desenvolve várias ações na

área  da  saúde  buscando  contribuir  para  a  permanência e desenvolvimento acadêmico dos

discentes,  bem  como  apoia  vários  projetos  de extensão na área da saúde desenvolvidos por

docentes da UNIFAP.   É  responsável  pelo  Núcleo  de  Acessibilidade e Inclusão – NAI - e pela

Unidade Básica de Saúde -UBS.

BOLSA ALIMENTAÇÃO
BOLSA ATLETA
AUXILIO EMERGENCIAL
AUXILIO FOTOCÓPIA
AUXILIO MOBILIDADE
AUXILIO PARTICIPAÇÃO EM VENTO
AUXILIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL
AUXILIO TRANSPORTE URBANO
AUXILIO CRECHE
AUXILIO PERMANÊNCIA
AUXILIO MORADIA
AUXILIO DEFICIÊNCIA

FALE CONOSCO:
 DACE: (96) 4009-2832

DEX: (96) 4009 2834
NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO: (96) 3312-1764
RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO: (96) 3312-1773

ACOMPANHE NOSSOS EDITAIS NAS PÁGINAS:
 

www2.unifap.br/proeac/

www2.unifap.br/dex/

www2.unifap.br/dace/

www.unifap.br



VOCÊ  SABER!!

AVALIAÇÃO da aprendizagem é concebida  como  um

fazer   pedagógico    processual,  contínuo,  sistemático

reflexivo  e multidimensional, que sustenta o processo

de  ensino  aprendizagem,    visando     o     sucesso   do

trabalho  de   professores e estudantes na construção e

reconstrução    permanente     das    habilidades,      das

competências   e  dos  conhecimentos estabelecidos no

plano  de  ensino dos componentes curriculares. Fique

atento  aos  prazos  dos  recursos  de  avaliações.  Saiba

mais: http://www2.unifap.br/consu

FREQUÊNCIA:     A   aprovação   em   qualquer    disciplina    será

efetivada,   depois   de   satisfeitas   as   exigências  pedagógicas e

somente   quando  o  aluno   obtiver o mínimo  de 75% (setenta e

cinco por cento)   de   frequência   nas aulas teóricas, práticas ou

qualquer   outra   atividade  oficial  no respectivo  período letivo.

Excetuando-se os casos legais   de   justificativa   e  compensação

de ausência, não se admitirá abono de faltas, qualquer que seja a

razão determinante  do não comparecimento  do  discente. Para 

os  casos  previstos em Lei,  o  discente  deverá  requerer    o    seu

afastamento,    bem como,      solicitar     provas,  atividades        e

atendimento    domiciliar    nos   casos    específicos,    que   serão

realizados   de   acordo   com   a   deliberação  dos  Colegiados  de

Cursos e, ouvido o professor da disciplina.

ESTÁGIO CURRICULAR: É a atividade obrigatória que integra o

currículo pleno dos cursos de graduação da UNIFAP. Visite a

página: www2.unifap.br/estagio

ENADE: O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes

– ENADE,   conforme    disposição   da   Le  i nº. 10.861/2004,

constitui-se    componente   curricular  obrigatório,    sendo

inscrita    no   histórico   escolar   do   estudante   somente  a

situação regular com relação a essa obrigação.



APROVEITAMENTO,     APROVAÇÃO     E    COMPLEMENTAÇÃO   DE

ESTUDOS:   Em caso   de   transferência,    as  disciplinas do  currículo 

mínimo,   estudadas  com aproveitamento  em instituição autorizada, 

serão   analisadas  pelo  respectivo  Colegiado  de Curso   que  validará

créditos  e notas ou conceitos obtidos no estabelecimento  de  origem, 

desde que haja afinidade ou equivalência de conteúdo programático e

carga horária,   mesmo   que     a     disciplina    tenha  a  nomenclatura

diferente.

PERDA DE VAGA OU ABANDONO:  É  a  perda   definitiva  do

vínculo com a Universidade pelo discente.

 

Saiba que o acadêmico que interromper seus estudos  por (04)

semestres consecutivos ou 05  (cinco)  semestres intercalados,

e/ou   ultrapassar   o  tempo  máximo*  de  integralização    do

curso, poderá perder o vínculo com a UNIFAP.

 

*Exemplo: no curso   de    Licenciatura  em   História   o tempo

mínimo de integralização: 4 anos, o tempo máximo: 6 anos

NOME SOCIAL:   Você  pode  incluir   o  nome social  de  Travestis e

Transexuais nos registros acadêmicos   da Universidade Federal do

Amapá como forma de garantir inclusão   e  a  permanência desses

cidadãos     e    cidadãs   no   espaço   acadêmico desta universidade.

Resolução 13/2009– CONSU. Procure o DERCA para saber mais.

PRÉ-REQUISITOS: São pré-requisitos   as   disciplinas cujo

estudo, com necessário aproveitamento, é indispensável á

matricula em outra disciplina.

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO: É a

atividade obrigatória que integra o currículo

pleno dos cursos de graduação da UNIFAP.

ESTRUTURA CURRICULAR: A Estrutura Curricular de

cada Curso   compreende     o     conjunto   coerente   de

componentes curriculares,   cuja   integralização   dará

direito ao correspondente diploma.

VOCÊ  SABER!!



REPRESENTAÇÃO ESTUDANTIL
O  Diretório    Central   dos   Estudantes  (DCE)  é  a  entidade representativa    do

conjunto  dos estudantes  da  UNIFAP,   responsável por organizar as   lutas  dos

estudantes   dentro   e    fora    da   Universidade   para    a  construção    de   uma    

sociedade   livre   e   democrática   sem   exploração,  busca também defender  o 

direito  de  cada  estudante  à  educação  pública  de qualidade  e     tudo  que  é 

indispensável  ao  desenvolvimento  educacional  desses   estudantes.    O     DCE

está localizado no Centro  de  Vivência  da  UNIFAP.

CENTRO ACADÊMICO
O Centro Acadêmico (CA) é a unidade representativa dos cursos,

tendo  o  objetivo de reivindicar melhorias, defender o direito de

cada   estudante   e    também   ajudar  a  construir com as outras

entidades o movimento estudantil.

ACADÊMICO 
CONECTADO

 EDUROAM UNIFAP

A Comunidade Acadêmica Federada (CAFe)    é     uma federação de identidade que reúne

instituições de ensino e pesquisa brasileiras. Através da CAFe, um usuário mantém todas

as suas informações   na    instituição   de origem e pode acessar serviços oferecidos pelas

instituições que participam da federação.

O Eduroam   (education roaming)   é  um   serviço de acesso sem fio seguro, desenvolvido

para   a   comunidade internacional de pesquisa e educação, e permite que os acadêmicos

e servidores da Unifap  obtenham  conectividade   à  Internet, via conexão sem fio (wi-fi),

dentro  do  campus e em qualquer localidade que ofereça essa facilidade como provedora

de serviço.

 

Para obter o acesso é necessário  encontrar   a  rede  com o nome de Eduroam, quando for

conectar  vai  pedir  a autenticação,  que  é  a  mesma utilizada no SIGRH, SIPAC E SIGAA,

acresentando-se  @unifap.br no login. Exemplo.: 01234567890@unifap.br

CAFE, Comunidade Acadêmica Federada



DENTRE OS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS GRATUITAMENTE, DESTAMOS:

Moodle Unifap
(Acadêmicos)



FileSender@rnp



Períódicos CAPES



UNIFAP COM VC

O SIGAA  (Sistema   Integrado   de   Gestão  de   Atividades Acadêmicas)    é  o    sistema   de

gerenciamento acadêmico    da    Universidade    Federal  do Amapá   (UNIFAP).   Essa nova

ferramenta   trouxe   melhorias   n  a disponibilização   e   consistência    das    informações

acadêmicas.  Ele  é  destinado  a alunos,  professores,   coordenadores   de  curso,   diretores   

de  unidade acadêmica e técnico-administrativos.

 

Uma facilidade  de  acesso ofertada pelo sistema é a versão MOBILE, em que o usuário terá

uma maior facilidade de acessar pelo navegador do  seu celular. Para acessar a ferramenta,

será  necessário  realizar  um  autocadastro  pelo próprio SIGAA. Mais informações no site:

http://www2.unifap.br/nti/2016/11/18/sigaa-graduacao/

A Ouvidoria  é  a ponte que interliga a comunidade (acadêmica, docente e demais cidadãos)

à Universidade.    Ela   atua    em    prol    da    resolução   de    possíveis   conflitos   e    recebe

denúncias, reclamações, solicitações, sugestões e elogios.

 

O recebimento    dessas     demandas   pode   se   dar   por telefone,   e-mail,    correios,   visita

presencial,  ou      através   do    Sistema de   Ouvidorias do Poder  Executivo Federal, e-OUV.

Seja qual for a forma de contato escolhida o anonimato, se solicitado, será garantido.

 

A Ouvidoria da IFES também abriga o Serviço de Informação ao Cidadão – SIC, que garante

o direito do cidadão  de ter  acesso  às informações   públicas.     O   SIC    pode    receber    as

solicitações   de    informação   presencialmente,     na      estrutura     do  SIC    localizada  na

UNIFAP      ou     de   forma eletrônica, através  do e-SIC (Sistema   Eletrônico  do  Serviço de

Informação ao Cidadão).    A    sala   da   Ouvidoria/SIC fica localizada no prédio da Reitoria.

Acesse: ouvidoria@unifap.br e (96) 3312 1795 ou 3312 1711. A  Ouvidoria  está  a postos  para

lhe receber!



REGRAS BÁSICAS DE CONVIVÊNCIA
A   Constituição    Federal,    denominada   lei fundamental   do

Estado,    consagra  um conjunto de normas fundamentais que

demandam observância por parte de todos!

 

Alicerçada na Carta Magna,  todas  as Instituições apresentam

um conjunto de normas.  É    a   partir do atendimento  a  essas

normas      que      podemos     experimentar    uma convivência

saudável, produtiva e cidadã.

 

Na UNIFAP, você terá a sua disposição:

 

I. Receber ensino de qualidade;

 

II. Ter  acesso,  no início do período letivo, ao programa da disciplina, à bibliografia básica, às  

explicações  acerca  da metodologia de ensino, e ainda, sobre os critérios, período e tipo de

avaliação;

 

III. Ser  orientado   pelo    professor    da    disciplina,   quanto     às     dificuldades    de sua vida

acadêmica;

 

IV. Organizar-se em  Centros  Acadêmicos (CA)  e  no  Diretório Central dos Estudantes (DCE);

 

V. Ser       formalmente       representado     nos    Órgãos    Colegiados    da   Administração   da

Universidade, com direito a voz e voto;

 

VI. Usar de seu livre direito de expressão;

 

VII. Ter assegurada ampla defesa nos casos de aplicação de penas disciplinares;

 

VIII. Recorrer   ao    órgão   competente (Pró-Reitorias, Departamento, Coordenação de Curso)

toda    vez    que   se  sentir lesado  em  seus direitos por qualquer ato de professor, servidor ou

dirigente da Universidade;

 

X. Concorrer       à        representação       estudantil,       tendo      em     vista   a participação  em

Órgão Colegiados da Universidade;

 

IX. Participar      de      editais   para    concorrer  a bolsas de assistência estudantil promovidos

pela Pró-Reitoria de Extensão e Ações Comunitárias;

 

XI. Participar de Estágios que visem ao aperfeiçoamento em seu Curso;

 

XII. Poder      participar      de    todas    as   atividades   científico-culturais   e artísticas da vida

universitária;

 

XIII. Receber      todas    as     informações     a   respeito da Universidade  e das  rotinas da vida

acadêmica.



REGRAS BÁSICAS DE CONVIVÊNCIA

Você deverá observar as seguintes regras para uma boa convivência:

 

I. Valorizar a Universidade pública e gratuita;

 

II. Frequentar    as    atividades   de   ensino   e   entregar os trabalhos acadêmicos nos prazos

estabelecidos pelo professor;

 

III. Cumprir, com probidade, as tarefas acadêmicas determinadas pelo professor;

 

IV. Devolver,   em   perfeito   estado   e   nos   prazos   estabelecidos,   os   livros  retirados por

empréstimo na biblioteca;

 

V. Zelar pelo patrimônio científico, cultural e material da Universidade;

 

VI. Tratar   com   respeito  e   atenção  os  discentes,      servidores  técnico-administrativos  e

docentes em qualquer dependência da Universidade;

 

VII. Comprometer-se   com   a qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão desenvolvidas

pela UNIFAP.

É importante   ressaltar   que,   de acordo  com o  Regimento Geral da

UNIFAP, art. 215, II, poderão  ser aplicadas aos discentes as seguintes

sanções disciplinares: a) advertência; b) suspensão; e c) exclusão.

 

As regras básicas de convivência deverão contar com a participação

ativa dos alunos,  através  de  um  processo    de   conscientização   da

necessidade de zelar pela normalidade   dos   trabalhos  que se coloca

como   condição   indispensável   para   o   êxito de todos e da própria

Instituição.



C A L E N D Á R I O  A C A D Ê M I C O  2 0 2 0



C A L E N D Á R I O  A C A D Ê M I C O  2 0 1 9

J A N / F E V



M A R / A B R / M A I



J U N / J U L



A G O / S E T



O U T / N O V / D E Z



F I Q U E  D E
n o  c a l e n d á r i o

C A L E N D Á R I O  I N C L U S I V O



Caros calouros,

 

Vocês  deram  um  passo  importante ao optar por ingressar na UNIFAP.

Conquistas dependem de boas escolhas.  Somos livres, e isso envolve a

responsabilidade de tomar decisões  que  podem   ou  não  nos  levar a

atingir nossos objetivos.

 

Aqui abre-se caminho  para  oportunidades  e  chances  de sucesso.  A

construção de um projeto   de   vida  garantindo   um  futuro  com boas

perspectivas   e  uma  formação de excelência, por certo, na academia

os conhecimentos   e   experiências   adquiridas   farão   alcançar  voos

próprios rumo a diferença no mundo do trabalho.

 

Todos os que fazem parte  da UNIFAP já estão na direção de encontrar

o  seu  próprio  caminho.  Desejamos  que  seus  voos sejam repletos de

conquistas, entretanto,  torna-se imperativo trabalhar duro para chegar

lá, mas sempre motivados e acreditando em si mesmos.

 

A UNIFAP  reafirma   o   seu   compromisso  com   a   proximidade   e   a

responsabilidade de  buscar oferecer educação de qualidade. Estamos

nesta caminhada juntos, até onde alcançar o seu próprio horizonte.

 

Sejam muito bem-vindos!  Na UNIFAP  todos  aprendem a conquistar as

suas vitórias, a serem protagonistas de sua vida, a encontrar o seu

próprio caminho.

Equipe PROGRAD.

“Cada um deve encontrar seu próprio caminho”

(Jean-Paul Sartre).

Mensagem Final
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SIGA A UNIFAP NAS REDES SOCIAIS

Fale conosco!

E-mail: prograd@unifap.br

Telefone: (96) 3312-1754/ (96)3312-1753

E fique por dentro de todas as novidades!
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