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Welcome to the
Federal University
of Amapá!
The Office of Cooperation
and

Inter-institutional

Relations(PROCRI)

of the

Federal University of Amapá
produced this guide to help
you

during

your

stay

in

Macapá and in our university.
Studying in a foreign country is both an
exciting and challenging experience. We

Bem vindo à
Universidade Federal do
Amapá!

hope that your stay in Macapá is productive
and pleasant, and their transition from their
country of origin to the Federal University of
Amapá is as smooth as possible.
The International Academic Mobility Program
for international students was created with the
aim of offering qualification opportunities for
people

who

want

to

enjoy

a

cultural

experience, living with the Brazilian reality
during the period of their university life. This is
done

by

conducting

academic

and

professional experiences in Brazil, given the
desire to have an international experience.
International

students

bring

with

them

experiences and perspectives that enrich the
campus inside and outside the classroom.

A Pró-Reitoria de Cooperação e Relações
Interinstitucionais (PROCRI) da Universidade
Federal do Amapá produziu este guia para
ajudá-lo durante a sua estadia em Macapá e em
nossa Universidade
Estudar em um país estrangeiro é ao mesmo
tempo uma experiência emocionante e
desafiante. Desejamos que a sua permanência
em Macapá seja produtiva e agradável, e que
sua transição do seu país de origem para a
Universidade Federal do Amapá seja a mais
suave possível.
O Programa de Mobilidade Acadêmica
Internacional para estudantes estrangeiros foi
criado com o objetivo de oferecer oportunidades
de qualificação para os que queiram desfrutar de
uma experiência intercultural, convivendo com a
realidade brasileira durante determinado período
de sua vida universitária. Isso é feito através da
realização de experiências acadêmicas e
profissionais no Brasil, atendendo ao desejo de
ter uma vivência internacional. Os alunos
estrangeiros trazem com eles experiências e
perspectivas que enriquecem o campus dentro e
fora das salas de aulas.

History of Macapá
História de Macapá

Downtown and Fortaleza de São José de Macapá in the 20th Century

Macapá the capital of the Amapá is located
345 km of Belém of Pará. The name is of
origin tupi, with a variation of macapaba, that
it wants to say place of many bacabas, a fruit
of native palm of the region. Before calling
Macapá, the first name given officially to this
land was Adelantado de Nueva Andaluzia, in
1544, for Carlos V, the king of Spain.
In the colonial times,is related with the
defense and the blockhouse of the borders of
Brazil, beyond the concern in guaranteeing
the presence of the man the Brazilian lands.
E thus this city if originated from a military
detachment bred in 1738. In the Square
Cabral Fertile valley, in day 4 of February of
1758 when it still called itself Square They are
Sebastião accurately happened in this square
the survey of the pillory and the governor of
the Grão-Pará, Francisco Xavier de Stolen
Mendonça, established in that day the Village
of Is Jose de Macapá.
In the Second World War, seeking strategic
factors and economic development, the
region was split Pará state, constituting the
Federal Territory of Amapa.The discovery of
rich manganese deposits in the Serra do
Navio, in 1945, revolutionized the local
economy. With the enactment of the Brazilian
Constitution of 1988, October 5th, Amapá
became a state..

Macapá a capital do Amapá está localizado a 345
km de Belém do Pará. O nome é de origem tupi,
com uma variação de macapaba, que quer dizer
lugar de muitas bananas, uma fruta de palmeira
nativa da região. Antes de de se chamar para
Macapá, o primeiro nome dado oficialmente a esta
terra foi Adelantado de Nueva Andaluzia, em 1544,
por Carlos V, o rei de Espanha.
Nos tempos coloniais, a cidade está relacionada
com a defesa e fortificação das fronteiras do Brasil,
além da preocupação em garantir a presença do
homem nas terras brasileiras. E assim, esta cidade
se originou a partir de um destacamento militar
criado em 1738. Na Praça Cabral Veiga, no dia 4
de fevereiro de 1758, quando ainda se chamava
Praça São Sebastião aconteceu precisamente
nesta praça o levantamento do pelourinho eo
governador do Grão-Pará, Francisco Xavier de
Mendonça Stolen, estabelecida nesse dia a Vila de
São José de Macapá.
Em plena Segunda Guerra Mundial, visando fatores
estratégicos e de desenvolvimento econômico, a
região foi desmembrada do estado do Pará,
constituindo o Território Federal do Amapá. A
descoberta de ricas jazidas de manganês na Serra
do Navio, em 1945, revolucionou a economia local.
Com a promulgação da Constituição brasileira de
1988, a 5 de Outubro, o Amapá foi elevado à
categoria de Estado.

Geography and climate
Geografia e clima
Arriving the Macapá you go to find an
environment without pollution, a city of small
transport, a acolhedora population, and a
rich proportionate natural landscape for the
river Amazon, the greater of the world, and
still an increasing commerce.
Macapá features a tropical monsoon
climate, with a lengthy wet season from
December through August, and a relatively
short dry season that covers the remaining
three months. However, a noticeable
amount of rain is observed even during the
dry season, a trait common to a number of
other areas with this climate. Average
temperatures are relatively consistent
throughout the year, hovering around 23 °C
(73 °F) in the mornings and 33 °C (91.4 °F)
in the afternoon.

Chegando a Macapá você vai encontrar um
ambiente sem poluição, uma cidade de pequeno
porte, uma população acolhedora, e uma paisagem
natural proporcionada pelo rio Amazonas, o maior
do mundo, e ainda um comércio cada vez maior.
Macapá possui um clima tropical de monção, com
uma estação chuvosa longa de dezembro a agosto,
e uma estação seca relativamente curto que cobre
os restantes três meses. No entanto, uma notável
quantidade de chuva é observado mesmo durante a
estação seca, uma característica comum a uma
série de outras áreas com este clima. As
temperaturas
médias
são
relativamente
consistentes ao longo do ano, oscilando em torno
de 23 ° C (73 ° F) no período da manhã e 33 ° C
(91,4 ° F) no período da tarde.

Flag of Amapá State

Flag of Macapá

Population (Macapá): 369,287
Postal code: 68900-000
Area code: +55 (96)
Time Zone: UTC -3

Life in Macapá and UNIFAP
Vida em Macapá e na UNIFAP
Cinema e Shopping
Villa Nova Shopping
Av. Presidente Vargas,
341, Macapá-AP
Horários de Funcionamento:
De segunda a domingo das
10h às 22h
Lojas e Praça de Alimentação

Marco Zero do Equador in afternoon
In UNIFAP, there is a snack
bar, located at the gym,
beyond the university
restaurant (RU). There are
other places where you can
eat around the
University.There are a lot of
good restaurants, snack bars,
fast foods, and shopping malls
with food courts.

Na
UNIFAP,
há
uma
lanchonete,
localizada
no
ginásio, além do restaurante
universitário (RU). Existem
outros locais onde se pode
comer
ao
redor
da
Universidade. Além disso, em
Macapá existem vários
bons
restaurantes,
lanchonetes, fast foods, e
Shopping Centers com praças
de alimentação.

There is also in our extensive
network of city supermarkets,
such as Fortaleza, Favorita
and Santa Lucia. It is also
popular shopping in big
distributors as Atacadão
Maracá, Atacadão Macapá,
Comercial Norte and
Distribuidora São Lázaro.
They are open every day,
including Sundays.

Existe também em nossa
cidade
ampla
rede
de
supermercados,
como
o
Fortaleza, Favorito e Santa
Lúcia. Também é popular fazer
compras
em
grandes
distribuidoras como Atacadão
Maracá, Atacadão Macapá,
Comercial Norte e Distribuidora
São Lázaro. Eles são abertos
todos os dias, inclusive aos
domingos.

Macapá Shopping Center
Rua Leopoldo Machado,
2334, Trem, Macapá – AP.
Horários de Funcionamento:
De segunda a sábado das
10h às 22h, aos domingos de
12h às 22h
Lojas, Cinemas e Praça de
Alimentação.
Amapá Garden Shopping
Rodovia Juscelino Kubitschek,
Km 2 - Universidade, Macapá
- AP
Horários de Funcionamento:
De segunda a domingo das
10h às 22h
Lojas e Praça de Alimentação
Cine Imperator
Avenida Feliciano Coelho, 424
- Trem, AP
Araras Shopping Center
Av. Padre Júlio Maria
Lombaerd, Centro, MacapáAP.

Culturals Attractions
Atrações Culturais
Fortaleza de São José
do Macapá
Projetada
pelo
engenheiro
Henrique
Antônio
Gallúcio,
foi
inspirada em modelo do
engenheiro
militar
francês Sebastien Le
Preste,
Marquês
de
Vauban. A Fortaleza de
São José de Macapá é,
para os amapaenses,
uma
das
maiores
referências,
por
representar um marco
cultural, arquitetônico e
histórico. Está localizada
às margens do Rio
Amazonas, em frente a
Macapá.

Designed
by
the
engineer
Henrique
Antônio Gallucio, it was
inspired by the model of
French military engineer
Sebastien Le Pay. The
Fortress of São José de
Macapá for the people of
Amapá, is one of the
references, to represent
a cultural, architectural
and historical landmark.
It is located on the
shores of the Amazon
River, in front of Macapá.

Marco Zero do Equador
The sundial that marks the
spot where the imaginary line
divides the Earth into two
hemispheres. The city has the
privilege of watching the
phenomenon called Equinox,
It’s a demonstration that the
sun's rays, in its apparent
movement, focus directly on
the equator. Macapá is the
fifth capital of the world cut in
"Imaginary Equator Line" and
the only city in Brazil that
allows the visualization of the
phenomenon. It’s the most
popular tourist attraction in
Macapá.

O relógio de sol que
marca o local onde a
linha imaginária divide a
Terra
em
dois
hemisférios. A cidade tem
o privilégio de assistir ao
fenômeno chamado de
Equinócio,
Uma
manifestação em que os
raios do sol, no seu
movimento
aparente,
incidem
diretamente
sobre a linha do Equador.
Macapá
é
a
quinta capital do mundo
cortada
pela
“linha
Imaginária do Equador” e
a única cidade no Brasil
que
possibilita
a
visualização
do
fenômeno. É o mais
conhecido ponto turístico
de Macapá.

Sambódromo

Trapiche Eliezer Levy
Originally built in the 40's,
in a long time it was a
point of arrival and
departure city. Before the
pier, the boats used to
dock in the “Pedra do
Guindaste”, where today
is placed a statue of São
José. It is served by an
electric cable car to
transport tourists,
ice
cream and covered area.

It was inaugurated in
1998. It is located in
Marco Zero Complex,
which hosts the parades
of samba schools and
carnival
groups,
“quadrilha junina” and
large concerts. It seats
about 18,000 people.
There is a project called
"Cidade
do
Samba",
which aims to modernize
and
expand
the
Sambadrome.
The
outdoor area is a leisure
option for residents of
Zerão
district,
which
already take advantage of
the structure of chairs,
gardens and lighting.

Originariamente construído
na década de 40, por
muito tempo foi o ponto de
chegada e saída da
cidade. Antes do trapiche,
as
embarcações
aportavam na chamada
Pedra do Guindaste, onde
hoje está colocada a
imagem de São José. É
servido por um bondinho
elétrico para transporte de
turistas, sorveteria, área
coberta

Museu Joaquim Caetano da
Slva
Historical Museum, located in
the center of Macapa relates
the history of the state, from
the earliest civilizations, known
as Cunani and Maraca, until
the formation of the Federation
of Amapá. At the Museum exist
precious information about
History, Anthropology and
Archaeology of Amapá. About
civilizations,
the
Museum
maintains a room with polls
that men used to store
remains.

Foi inaugurado em 1998.
Está
localizado
no
Complexo
do
Marco
Zero, onde se realizam
os desfiles das escolas
de samba e dos blocos
carnavalescos, o festival
de quadrilha junina e
grandes shows musicais.
Tem capacidade para
aproximadamente 18 mil
pessoas.
Existe
um
projeto
denominado
"Cidade do Samba", que
tem
como
objetivo
modernizar e ampliar o
sambódromo. A área
externa é uma opção de
lazer para moradores do
bairro Zerão, que já
aproveitam a estrutura de
bancos,
jardins
e
iluminação.

Museu Histórico, localizado no
centro da cidade de Macapá
relata a história do Estado,
desde as primeiras civilizações,
conhecidas como Cunani e
Maracá, até a formação da
federação
do
Amapá.
No Museu há
valiosas
informações
da História, Antropologia e Arq
ueologia do Amapá. Sobre as
civilizações, o Museu mantém
uma sala com urnas que os
homens
utilizavam
para
guardar restos mortais.

Museu Sacaca
Museu que proporciona aos visitantes vivenciar a
realidade das comunidades da Amazônia.Em
suas dependências é possível conhecer de perto
a casa dos índios Waiãpi e Palikur, o Barco
Regatão Milagres de Nossa Senhora, o Sítio
Arqueológico do Maracá, a Praça do Pequeno
Empreendedor Popular, a Praça do Sacaca, a
Casa da Farinha, a Mercearia da Amazônia e a
Casa dos Ribeirinhos.
O Instituto de Pesquisas Científicas e
Tecnológicas do Amapá, o IEPA, tem sua sede
no Sacaca. Lá, são desenvolvidos pesquisas e
produtos feitos a partir de matéria-prima das
florestas. A entidade mantém uma exposição
permanente que explica e mostra as atividades
exercidas, além de possuir uma farmácia aberta
ao público para a compra dos produtos, que vão
desde sabonetes e xampus até pomadas para
dores musculares.
O museu promove exibição de filmes ás sextasfeiras e eventos culturais periodicamente. Possui
amplo espaço natural e lanchonete.

Museum that gives visitors experience the
reality of the communities of Amazon. In your
dependencies can get to know the home of
Waiãpi and Palikur Indians, the boat Regatão
Milagres de Nossa Senhora, the Archaeological
Site of Maraca, the Praça do Pequeno
Empreendedor Popular, Praça do Sacaca, the
House of Manioc Flour, the groceries of the
Amazon and the Ribeirinhos’s House.
The Institute of Scientific and Technological
Research of Amapá, the IEPA, is headquartered
in Sacaca. There are developed research and
products made from forest raw material. The
entity maintains a permanent exhibition that
explains and shows the activities carried out, in
addition to having a pharmacy open to the public
for purchase of products, ranging from soaps
and shampoos and pomades for muscular
ache.
The museum promotes the exhibition of films on
Fridays and cultural events periodically. It has
large natural area and snack bar.

Teatro das Bacabeiras
The Theatre of Bacabeiras, located at Rua Cândido
Mendes, 368; Central neighborhood; city of
Macapa, capital of the State of Amapá, public
institution linked to the State Foundation of Amapá
Culture - FUNDECAP, intended preferably to the
presentations of artistic and cultural events of
various genres, primarily the Theatre, Music,
Movies and Dance. Currently enables to insert
Theatre to activities linked also to the socio-cultural
aspect, as well as serve as an anchor to several
studies developed by NGOs (non governmental
organizations), in the artistic area, for example, film
club, club of actors, offices attached to music,
dance, etc.

O Teatro das Bacabeiras, localizado à Rua
Cândido Mendes, 368; Bairro Central;
cidade de Macapá, capital do Estado do
Amapá, instituição pública vinculada à
Fundação Estadual de Cultura do Amapá FUNDECAP, destina-se preferencialmente
às apresentações de eventos artísticoculturais
de
gêneros
diversos,
primordialmente os de Teatro, Música,
Cinema e Dança. Atualmente viabiliza-se a
inserção do Teatro a atividades vinculadas
também ao aspecto sociocultural, bem
como servir de âncora aos diversos
trabalhos
desenvolvidos
por
ONGs
(Organizações não governamentais), na
área artística, como por exemplo,
cineclube, clube de atores, órgãos ligados
à
música,
dança,
etc.

SESC Araxá
SESC is in the whole country to democratize the access of
citizens to the movies, theater, concerts, museums and
libraries. So intertwines entertainment and fun with education to
promote quality culture and help playful training of millions of
Brazilians. Much of cultural SESC attractions are free and
come in places that usually do not get commercially.
The SESC brings the movies to the squares and the theater to
the streets. Promotes shows and exhibitions, festivals and
soirees of popular topics relating to our multiple cultures,
realities and societies. In addition, teaches how to make culture
through courses, workshops and lectures that multiply the units.

O Sesc está em todo país para
democratizar o acesso dos
cidadãos ao cinema, teatro,
concertos,
museus
e
bibliotecas. Por isso, entrelaça
entretenimento e diversão com
educação para promover cultura
de qualidade e ajudar na
formação lúdica de milhões de
brasileiros. Grande parte das
atrações culturais do Sesc são
gratuitas e chegam em locais
que geralmente não recebem
circuitos comerciais.
O Sesc leva o cinema às praças
e o teatro para as ruas.
Promove shows e exposições,
festivais e saraus sobre temas
populares referentes às nossas
múltiplas culturas, realidades e
sociedades. Além disso, ensina
a fazer Cultura por meio de
cursos, oficinas e palestras que
se multiplicam nas unidades.

Services
Serviços
Transportation / Transporte
Bus is the mean of public
transportation in the city. All
districts have bus to UNIFAP.
The value of the ticket is
charged R$ 2.10. There are no
terminals in the city

O Ônibus é o meio de
transporte coletivo da cidade.
Todos os bairros possuem
ônibus com destino a UNIFAP.
O valor da passagem é de R$
2,10. Não existem terminais na
cidade.

In the first semester of each
year, is offered the issuance of
half pass cards to students at
any level of education. The
organization responsible for
these emissions is SETAP.

No primeiro semestre de cada
ano, é oferecido a emissão de
cartões de meia passagem aos
estudantes em qualquer nível
de
ensino.
O
órgão
responsável
por
estas
emissões é SETAP.

Taxis:

Táxis:

There are terminals in
certain
places,
taxis
circulating the city all the
time and services for which
the person can call and order
a taxi or even score a time
only.

Existem terminais em locais
determinados,
táxis
que
circulam pela cidade a toda
hora e serviços para os quais a
pessoa pode telefonar e pedir
um táxi ou até mesmo marcar
um horário apenas.

The cost of a taxi from
airport to downtown, costs
around R$ 20

O custo de um táxi do
aeroporto até o centro da
cidade, é, em média, R$20

Contacts
Rádio Taxi São José
+55 96 3222 5200
+55 96 3222 4019

Rádio Taxi Amapá
+55 96 3223 2777

Rádio Taxi Marco Zero
+55 96 3223 2639

Taxi Adriano
+55 96 8111 2881

Utilities
Utilidades
Useful phone numbers / Números de telefone úteis

Military Police / Polícia Militar
Ambulance / Ambulância
Firefighters / Bombeiros
Civil Defense / Defesa Civil
Macapá International Airport /
Aeroporto Internacional de Macapá
Federal Police / Polícia Federal
Civil Police / Polícia Civil

PROCRI
SETAP

190
192
193
199
+55 96 3223-2323
+55 96 3223-9644
+55 96 3212-8153
+55 96 4009-2941
+55 96 3222-0318

Restaurants / Restaurantes
Restaurante E Peixaria Mateus

R Leopoldo Machado, 2020 - Central
Macapá, Ap | Cep: 68900-067

Sagrada Família Restaurante

Av Júlio Maria Lombaerd, Pe, 2934 - Santa Rita
Macapá, Ap | Cep: 68901-283

Pousada E Restaurante Vista Amazonica

R Beira Rio, 1298 - Beirol
Macapá, Ap | Cep: 68900-001
R Nova Da Praia, 91 - Fazendinha
Macapá, Ap | Cep: 68911-123

Restaurante Bambu Bar
Churrascaria Grill Do Para

R Leopoldo Machado, 2664 - Trem
Macapá, Ap | Cep: 68901-130

Mister Grill

Av Mendonça Júnior, 1286 - Central
Macapá, AP | CEP: 68900-020

Trapiche Restaurante

R Beira Rio, 1294 - Santa Ines
Macapá, Ap | Cep: 68902-470

Oceanic Restaurante

R Beira Rio, 1398 - Santa Ines
Macapá, Ap | Cep: 68902-470

Flora Restaurante

R Parque Do Araxá, 519 - Jardim Marco Zero
Macapá, Ap | Cep: 68900-001

Galetos Grill

R Hamilton Silva, 1215 - Central
Macapá, Ap | Cep: 68900-068

Restaurante Carne De Sol

R Hildemar Maia, 3051 - Santa Rita
Macapá, Ap | Cep: 68902-870

Delicia Saudavel

Av Piauí, 644 - Pacoval
Macapá, Ap | Cep: 68908-250

Bar E Restaurante Gogo De Ouro

Av Pedro De Oliveira Gomes, 2754 - Santa Rita
Macapá, Ap | Cep: 68901-291

Tchoy Restaurante Oriental

R Hamilton Silva, 2442 - Jesus Nazaré
Macapá, Ap | Cep: 68901-140

Cantinho Baiano Restaurante

R Beira Rio, 328 - Santa Ines
Macapá, Ap | Cep: 68902-470

Restaurante Carne De Sol Dos Amigos

R São Paulo, 211 - Lj-A - Pacoval
Macapá, Ap | Cep: 68908-370

Espaço Livre Restaurante

Av General Gurjão, 18 - Central
Macapá, Ap | Cep: 68900-050

Panela De Barro

R Beira Rio, 358 - Santa Ines
Macapá, Ap | Cep: 68902-470

Cantina Italiana

Av Professora Cora De Carvalho, 2459 - Santa Rita
Macapá, Ap | Cep: 68901-335

Restaurante Sabor Da Amazonia

Rod Salvador Diniz, 1430 - Fazendinha
Macapá, Ap | Cep: 68911-085

Restaurante Chao Do Nordeste

R André De Oliveira Costa, 652 - Santa Ines
Macapá, AP | CEP: 68901-460

Chalé Restaurante

Av Presidente Getúlio Vargas, 499 - Central
Macapá, AP | CEP: 68900-070

S A Kilos E Assados

R Hamilton Silva, 1948 - Central
Macapá, AP | CEP: 68900-068

Aconchego Restaurante e Peixaria

R André De Oliveira Costa, 682 - Santa Ines
Macapá, AP | CEP: 68901-460
R General Rondon, 1483 - Julião Ramos
Macapá, AP | CEP: 68900-082
R Beira Rio, 12 - Beirol
Macapá, Ap | Cep: 68900-001

Sarney Lanches
Restaurante Mario Dias
Restaurante Só Assados

Av Henrique Gallucio, 294 - Central
Macapá, AP | CEP: 68900-001

Bambino Restaurante

Av Dos Tupiniquins, 1320 - Beirol
Macapá, Ap | Cep: 68902-866

Restaurante Palmistes

R Beira Rio, 316 - Santa Ines
Macapá, Ap | Cep: 68902-470

Estaleiro Restaurante

Av 1º De Maio, 52 - Trem
Macapá, Ap | Cep: 68901-100

Churrascaria Santa Rita

Av Mendonça Furtado, 2084 - Santa Rita
Macapá, Ap | Cep: 68901-254

Real Estate Office / Escritórios Imobiliários
Altair Pereira Imóveis

J e J Negócios Imobiliários e Empresariais

Negrão Imóveis

Objetiva Imóveis, Controle Ambiental e Serviços

Rs Imóveis - Imobiliária

Av Henrique Gallucio, 294 - Central
Macapá, AP | CEP: 68900-001
Av Dos Tupiniquins, 1320 - Beirol
Macapá, Ap | Cep: 68902-866
R Beira Rio, 316 - Santa Ines
Macapá, Ap | Cep: 68902-470
Av 1º De Maio, 52 - Trem
Macapá, Ap | Cep: 68901-100
Av Mendonça Furtado, 2084 - Santa Rita
Macapá, Ap | Cep: 68901-254

Map of Macapá / Mapa básico de Macapá

Map of the UNIFAP (in Portuguese) / Mapa da Unifap

Map of the UNIFAP (in Portuguese) / Mapa da Unifap

