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Apresentação
A Carta de Serviços ao Cidadão da Universidade Federal do Amapá – Unifap busca orientar e informar a sociedade sobre os serviços prestados nesta instituição, bem
como as formas de acessá-los. Também ratifica os compromissos e padrões de qualidade
do atendimento ao público, atendendo às orientações do Decreto 9.094/2017 do Governo
Federal.
Esta publicação revela o compromisso assumido pela Unifap, baseado nos
princípios fundamentais da Administração Pública, tais como: ampliação da informação e
transparência, participação e comprometimento com a comunidade, além da ampliação da
participação dos cidadãos. Esses princípios têm como premissas o foco no cidadão,
participação de todas as pessoas que integram a Unifap e a disponibilização de dados para
o controle pela sociedade.
Ao disponibilizar a Carta de Serviços ao Cidadão, a Universidade busca ampliar o
acesso dos cidadãos a seus serviços, estimulando a participação da sociedade na definição
dos rumos da instituição.

Email: gabinete@unifap.br
Rod. Juscelino Kubitschek, KM-02,
Jardim Marco Zero, Macapá-AP
http://www.unifap.br
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A Carta de Serviços ao Cidadão
A Carta de Serviços ao Cidadão da Universidade Federal do Amapá atende às
exigências do Decreto 9.094/2017, trazendo informações relativas:
 Aos serviços prestados pela entidade;
 Aos requisitos e documentos necessários para acesso aos serviços;
 Às etapas para processamento dos serviços;
 Aos prazos para prestação dos serviços;
 Às formas de prestação dos serviços;
 Às formas de comunicação com o solicitante dos serviços;
 Aos locais e às formas de acessar o serviço.
Este documento também detalha os padrões de qualidade do atendimento,
estabelecendo quais usuários farão jus à prioridade no atendimento; o tempo de espera; o
prazo para realização dos serviços; os mecanismos de comunicação com os usuários; os
procedimentos para receber, atender, gerir e responder às sugestões e reclamações; as
etapas esperadas para realização dos serviços, incluídas as estimativas de prazo; os
mecanismos para consultas do usuário referentes ao serviço solicitado; o tratamento a ser
dispensado aos usuários quando do atendimento; os elementos básicos para o sistema de
sinalização visual das unidades de atendimento; condições mínimas a serem observadas
pelas unidades de atendimento, principalmente no que se refere à acessibilidade, à limpeza
e ao conforto; os procedimentos alternativos para atendimento e outras informações.
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Obtenção da Carta de Serviços ao Cidadão
A Carta de Serviços ao Cidadão está disponível, em meio eletrônico, pelo site
www.unifap.br. O documento impresso poderá ser consultado pelo interessado nas unidades

acadêmicas e administrativas da Universidade Federal do Amapá – Unifap.
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Histórico
A Fundação Universidade Federal do Amapá (UNIFAP) tem suas raízes plantadas
na década de 1970 com o 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 a Fundação Universidade Federal do Amapá-UNIFAP,
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 e
Enfermagem. Com isso, institui-se de fato a Fundação Universidade Federal do Amapá.
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:
 Ministrar o ensino, que é indissociável da pesquisa e da extensão;
 Desenvolver as ciências, as letras e as artes;
 Prestar serviços a entidades públicas e privadas e à comunidade em geral;
 Promover o desenvolvimento nacional, regional e local.
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Missão, Visão e Valores
A missão da Unifap é promover, de forma indissociável, ações de ensino, pesquisa
e extensão, contribuindo para a formação de cidadãos e para o desenvolvimento social,
econômico, ambiental, tecnológico e cultural da região amazônica.
A visão da Unifap é ser norteadora da construção de conhecimentos, gestão e
competências, fomentando o desenvolvimento regional.
Os valores preconizados pela Unifap são: ética e responsabilidade; transparência e
prestação

de

contas;

comprometimento

e

participação;

inclusão

e

equidade;

sustentabilidade; qualidade e eficiência.

Dos Princípios
 Unidade de patrimônio e administração;
 Indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão; vedada a duplicação de meios
para fins idênticos ou equivalentes;
 Universalidade de campo, pelo cultivo das áreas do conhecimento humano e das
áreas técnico-profissionais;
 Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas;
 Racionalidade de organização com utilização plena de recursos humanos e
materiais.

Dos Objetivos e Funções
 Ministrar o ensino, que é indissociável da pesquisa e da extensão;
 Desenvolver as ciências, as letras e as artes;
 Prestar serviços a entidades públicas e privadas e à comunidade em geral;
 Promover o desenvolvimento nacional, regional e local.
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CAMPI DA UNIFAP

CAMPUS DO OIAPOQUE

Em 2007, foi criado e implantado no Campus Norte o curso de Licenciatura
Intercultural Indígena, com o objetivo de formar professores para as escolas indígenas do
estado. O curso possui formato de módulos, com aulas nos períodos de janeiro/fevereiro e
Julho, ofertando 30 vagas anualmente. Foi o primeiro curso implantado no campus, com
corpo docente e infraestrutura própria.
Em 2013, o Campus Norte é transformado em Campus Binacional, através da
Resolução Nº 01/2013 do CONSU/UNIFAP. Com isso, além do status transfronteiriço, o
campus passa a ser administrado por uma direção geral e uma estrutura administrativa
própria.
Em 2013, também foram criados sete novos cursos:
 Letras-Francês;
 História;
 Geografia;
 Pedagogia;
 Ciências Biológicas;
 Direito;


Enfermagem.

Esses cursos tiveram o ingresso da primeira turma no primeiro semestre de 2014. Para
estruturar os sete novos cursos, foi realizado concurso para contratar novos professores,
que seriam os responsáveis pela implantação dos novos cursos e o desenvolvimento de
suas atividades.
Atualmente o Campus Binacional segue em expansão com o ingresso de novas
turmas, professores e técnicos, sendo cerca de mil alunos, cem professores e quarenta
técnicos. Há projeto de construção de novas instalações em terreno de cerca de cem
hectares no município de Oiapoque para criar uma cidade universitária, que abrigará os
cursos já existentes e outros que serão criados, além de alojamento, restaurante
universitário, anfiteatro e centro poliesportivo.
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(Fonte:http://www.unifap.br)
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CAMPUS DE SANTANA
Instalado no município de Santana, o Campus Universitário de Santana – CSAN,
vinculado à Universidade Federal do Amapá, localiza-se ao Sul do estado do Amapá,
instituído pela Resolução nº 019/2006 – CONSU, e é o primeiro campus fora de sede a
ofertar curso não modular.
Esse campus possui instalações próprias localizadas numa área de 02 hectares, ao
longo da Rodovia Duca Serra, nº 1233 – Bairro Fonte Nova e entrou em funcionamento no
ano de 2005 com o curso de Arquitetura e Urbanismo. O espaço é formado por 05 cursos:
 Filosofia;
 Letras;
 Pedagogia;
 Química.
Horário de Funcionamento:
8h às 12 / 14h às 18h

(Fonte: arquivo do Campus de Santana)
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CAMPUS MAZAGÃO
A área do Campus de Mazagão foi doada pela Prefeitura Municipal em
conformidade com a Lei nº 071/84, com terreno medindo 75 m de frente por 90 m de
fundo com área total de 6.750 m², situado na Avenida Intendente Alfredo Pinto, s/n,
Bairrro União.
No período de 2010 – 2014, no campus, foi implantada uma turma do Curso de
Licenciatura em Educação do Campo financiado pelo programa PROCAMPO. Com a
finalização dos trabalhos do curso, a Unifap, com o objetivo de manter o funcionamento do
campus, participou do Edital nº 02/2012-SESU/SETEC/SECADI/MEC, de 31 de agosto de
2012 de Seleção de Instituições Federais de Educação Superior-IFES, para a criação de
cursos de Licenciatura em Educação do Campo, na modalidade presencial.
O êxito na participação do edital permitiu a implantação do curso regular de
Licenciaturas em Educação do Campo, que integrem ensino, pesquisa e extensão e
promovam a valorização da educação do campo, com no mínimo 120 vagas para cursos. A
primeira turma teve sua aula inaugural em setembro de 2014.
O Campus Mazagão possui instalações físicas próprias, contendo 03 salas de aula,
01 bloco de banheiros, 01 dependência administrativa, 01 laboratório de informática.

(Fonte:http://www.unifap.br)
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PRÓ-REITORIAS

A UNIFAP possui, ao todo, 07 Pró-Reitorias que atuam nas áreas meio e áreas fim
da Universidade. Tal divisão busca assegurar a eficiência na gestão e especialização das
unidades conforme as suas competências.

PROGRAD
Pró-Reitoria de Graduação
Tel.3312-1754
prograd@unifap.br

PROAD
Pró-Reitoria de Administração
Tel.3312-1715
proad@unifap.br

PROEAC
Pró-Reitoria de Extensão e Ações
Comunitárias
Tel. 3312-1747
proeac@unifap.br

PROPLAN
Pró-Reitoria de Planejamento
Tel. 3312-1732
proplan@unifap.br

PROPESPG
Pró-Reitoria de Pesquisa e PósGraduação
Tel.3312-1737

PROGEP
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas
Tel. 4009-5192
progep@unifap.br

PROCRI
Pró-Reitoria de Cooperação e Relações Interinstitucionais
Tel. 4009-2941
procri@unifap.br

COMO INGRESSAR NA UNIFAP
A Unifap oferece diversas modalidades de ingresso aos seus cursos superiores com
intuito de garantir a inclusão no ensino superior para toda a sociedade, conforme detalhado
abaixo:
 ENEM/SISU: o ingresso na maioria dos cursos da Universidade é realizado pelo
ENEM/SISU. Poderão participar desse processo de seleção os candidatos que tenham
concluído o Ensino Médio ou equivalente, e que tenham realizado a prova do Exame
Nacional do Ensino Médio (ENEM);
 Curso de Licenciatura Intercultural Indígena: Oferece vagas especificamente para os
indígenas do estado do Amapá e norte do Pará. O edital é lançado geralmente nos meses de
agosto/setembro;


Curso de Letras Libras Português – O percentual de 50% das vagas é destinado a
candidatos surdos. O curso possui seleção mista, vagas via ENEM/SISU e outra parte
via processo seletivo específico com realização de prova. O edital é lançado
geralmente nos meses de dezembro/janeiro;
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Curso de Educação do Campo – possui seleção própria em duas fases: 1. Realização
de prova; 2. Entrevista, cujo objetivo é identificar a vinculação do candidato à
população campesina. O edital é lançado geralmente nos meses de dezembro/janeiro;



Curso de Matemática – possui duas etapas de seleção: na primeira etapa, a seleção é
feita pelas notas do ENEM. Após isso, os candidatos pré-selecionados deverão cursar
duas disciplinas e após o término irão fazer provas objetivas para a seleção final dos
aprovados;



Os Cursos de Educação à Distância – as ofertas de vagas são realizadas via prova
objetiva, e, como não são ofertados anualmente, os interessados devem consultar
regularmente o site do Departamento de Educação à Distância e Departamento de
Processos Seletivos e Concursos;

 Processo Seletivo às Matrículas Especiais (PSME): são vagas remanescentes dos
cursos de graduação destinadas a candidatos que apresentem uma das condições:
I - Ser portador de diploma de curso de graduação na área afim à vaga pleiteada, realizado
no Brasil, em Instituição de Ensino Superior, ou em Escola Militar, nos termos da
legislação vigente, e quando expedidos por instituições de ensino estrangeiras, deverão
estar devidamente revalidados por universidades públicas brasileiras, nos termos do § 2º,
do art. 48, da Lei n.º 9.394, de 1996; ou
II - Ter sido aprovado em Processo Seletivo da UNIFAP ou de outra Instituição de Ensino
Superior, e ter cursado pelo menos um semestre do curso na área afim à vaga pleiteada.
Todos os Editais com ofertas de vagas para ingresso nos cursos de graduação são
publicados no site do Departamento de Processo Seletivo e Concurso:
https://depsec.unifap.br;
Informações sobre cursos
http://www2.unifap.br/ead/

à

Distância

também

podem

ser

acessadas

em:

 Pós-graduação: o acesso aos cursos de pós-graduação ocorre por processo seletivo com
normas específicas de cada programa ou curso. O editais são publicados na aba da pósgraduação da página da Unifap, Depsec https://depsec.unifap.br, e páginas dos cursos in
http://www2.unifap.br/dpg/programas-de-pos-graduacao/stricto-sensu/.
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Cursos Oferecidos
Cursos de Responsabilidade da Pró-Reitoria de Graduação

Departamento de Ciências Biológicas e da Saúde - DCBS
Curso
Licenciatura em Ciências
Biológicas
Bacharelado em Ciências
Biológicas
Bacharelado em Ciências
Farmacêuticas
Bacharelado em Medicina
Bacharelado em Fisioterapia
Bacharelado em
Enfermagem

E-mail

Telefone

biologialic@unifap.br

(96) 3312-1775

biologiabac@unifap.br

(96) 3312-1775

farmacia@unifap.br

(96) 4009-2901

mairatongu@unifap.br
fisio@gmail.com

(96) 4009-2901
(96) 3312-1783

-

(96) 4009-2931

Departamento de Filosofia e Ciências Humanas – DFCH
(96) 4009-2812
Licenciatura em Geografia
Bacharelado em Geografia
Licenciatura em Sociologia
Bacharelado em Ciências
Sociais
Bacharelado em Direito
Licenciatura em História
Bacharelado em História
Bacharelado em Relações
Internacionais
Bacharelado em
Secretariado Executivo
Bacharelado em
Administração

geografia@unifap.br
geografia@unifap.br
-

(96) 3312-1781
(96) 3312-1781
(96) 3312-1700

cienciassocias@unifap.br

(96) 3312-1776

direito@unifap.br
historia@unifap.br
historia@unifap.br

(96) 3312-1777
(96) 3312-1782
(96) 3312-1782

coordenacao.ri.unifap@gmail.com

(96) 3312-1700

sec.executivo@unifap.br

(96) 3312-1786

coadm.unifap@gmail.com

(96) 4009-5195
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Departamento de Letras e Artes – DEPLA
(96) 4009-5154
Bacharelado em Jornalismo
Licenciatura em Artes
Visuais
Licenciatura em Teatro
Licenciatura em
Letras/Libras/Português
Licenciatura em
Letras/Inglês
Licenciatura em
Letras/Francês

jornalismo@unifap.br

(96) 4009-5161

artesvisuais@unifap.br

(96) 4009-5160

teatro@unifap.br

(96) 98121-2569

letras@unifap.br

(96) 4009-5151

letras@unifap.br

(96) 4009-5151

letras@unifap.br

(96) 4009-5151

Departamento do Meio Ambiente e Desenvolvimento - DMAD
(96) 4009-5154
Bacharelado em Ciências
Ambientais

cienciasambientaisunifap@gmail.com

(96) 3312-1825

Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas - DCET
(96) 3312-1700
Bacharelado em Engenharia
Elétrica
Licenciatura em Física
Licenciatura em Matemática
Bacharelado em Ciências da
Computação

Bacharelado em Engenharia
Civil
Bacharelado em Arquitetura
e Urbanismo

(96) 3312-1700
fisica@unifap.br
matematica@unifap.br

(96) 3312-1780
(96) 3312-1784

ccomputacao@unifap.br

(96) 3312-1700

engcivil@unifap.br

(96) 3312-1780

ccau@unifap.br

(96) 4009-2651

Departamento em Educação - DEDU
(96) 4009-2813
Bacharelado em Educação Física
Licenciatura em Pedagogia

Ed.fisica@unifap.br
pedagogia@unifap.br

(96) 3312-1778
(96) 3312-1785
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Departamento em Educação à Distância - DEAD
(96) 3312-1798 – Email: ead@unifap.br / ead.moodle@unifap.br
Licenciatura em Matemática
Licenciatura em Educação Física
Bacharelado em Administração

secretaria.ead@unifap.br
secretaria.ead@unifap.br
secretaria.ead@unifap.br

(96) 3312-1798
(96) 3312-1798
(96) 3312-1798

PARFOR
(96) 3312-1774
Licenciatura em Artes Visuais
Licenciatura em Pedagogia
Licenciatura em História
Licenciatura em Letras/Francês
Licenciatura em Ciências
Biológicas
Licenciatura em Geografia
Licenciatura em Física
Licenciatura em Matemática

unifap.parfor@gmail.com
unifap.parfor@gmail.com
unifap.parfor@gmail.com
unifap.parfor@gmail.com
unifap.parfor@gmail.com

(96) 3312-1774
(96) 3312-1774
(96) 3312-1774
(96) 3312-1774
(96) 3312-1774

unifap.parfor@gmail.com

(96) 3312-1774
(96) 3312-1774
(96) 3312-1774

unifap.parfor@gmail.com

CAMPUS SANTANA
(96) 4009-2650
Licenciatura em Química
Licenciatura Letras/Português
Licenciatura em Pedagogia
Licenciatura em Filosofia

química@unifap.br
dfch@unifap.br

(96) 4009-2650
(96) 4009-2650
(96) 4009-2650
(96) 3312-1779

CAMPUS OIAPOQUE
(96) 3312-1735 – Email: oiapoque@unifap.br
Licenciatura em Ciências
Biológicas
Bacharelado em Enfermagem
Licenciatura em Letras/Francês
Licenciatura Intercultural Indígena
Licenciatura em Geografia
Bacharelado em Direito

oiapoque@unifap.br

(96) 3312-1735

oiapoque@unifap.br
oiapoque@unifap.br
oiapoque@unifap.br
oiapoque@unifap.br
oiapoque@unifap.br

(96) 3312-1735
(96) 3312-1735
(96) 3312-1735
(96) 3312-1735
(96) 3312-1735
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DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA-DEaD
Desde 2009, ano em que a educação a distância foi implantada na Universidade
Federal do Amapá-UNIFAP, através da Portaria Nº 858 de 04 de setembro de 2009,
ofertaram-se cursos de aperfeiçoamento, extensão, graduação e especialização, nas áreas de
ciências exatas, humanas e ambiental, financiados pelo Governo Federal. Nos 06 anos de
educação a distância nesta IFES, foram mais de 300 acadêmicos que concluíram cursos,
visto que esta modalidade de ensino tem exercido um papel transformador na sociedade
amapaense. Em prol de melhorias na qualidade do ensino, visualizou-se ampliar o
Departamento e com apoio da Universidade Federal do Amapá, crio-se o Núcleo de Ensino
a Distância, visto que estão sendo ofertados novos cursos de graduação e especialização,
além da expansão dos mesmos pelos pólos municipais. Atualmente, conta-se com 07
cursos, sendo: 04 de especialização e 03 de graduação.
O Departamento de Educação a Distância (DEaD) da Universidade Federal do
Amapá (UNIFAP), sediado na cidade de Macapá, Rodovia Juscelino Kubitschek, Km 2,
Bloco B, na UNIFAP, é responsável pela administração e coordenação de todos os cursos
da modalidade a distância promovidos pela UAB e CAPES no estado do Amapá.
O DEaD funciona de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 18h00. O horário é
destinado ao expediente administrativo, no qual coordenadores de curso, professores
formadores, tutores e alunos são atendidos prontamente pela equipe de apoios pedagógicos
e design instrucional.
Polos:
Macapá
Coordenadora do Polo: Lucila de Nazaré Rodrigues de Moraes.
Fone p/ contato: (96) 9174-4844 / 3223-6572
E-mail: uabpolo52@gmail.com
Localização: Escola Estadual Professor Gabriel Almeida Café – Av: FAB, nº 91, Centro.
Santana
Coordenadora de Polo: Aurilena Ferreira Haick
E-mail: aurilenahaick@yahoo.com.br
Localização: Av. Antonio Nunes, nº 1206 – Nova Brasília.
Vitória do Jari
Coordenador do Polo: Cleocivan do Socorro Rodrigues da Silva
Localização: Av. José Sarney, S/N – Cidade Livre
Oiapoque
Coordenadora do Polo: Natalina do Rosário dos Santos Ribeiro
Coordenador Adjunto: Edmison do Socorro Brazão
Fone p/ contato: (96) 3521-1131
Localização: Escola Estadual Joaquim Nabuco – Rua: Dr. Lélio Silva, nº 719, Centro
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CURSOS OFERTADOS MODALIDADE DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
EXTENSÃO
Curso de Extensão em Ensino Religioso
Curso de Extensão Licenciamento Ambiental e Desenvolvimento Regional
LIVRES
Plataforma Moodle
Formação em EAD
Informática Aplicada
Desing Aplicado a Web
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Biblioteca Central
A Biblioteca Central da Unifap é órgão complementar de natureza científica,
cultural e técnica. Ela é dirigida por um profissional da área de biblioteconomia e conta
com um Conselho de Usuários.
As competências da Biblioteca Central são:
 Executar serviços bibliográficos e fornecer informações pertinentes aos docentes,
discentes, pesquisadores e corpo técnico-administrativo - contribuindo para o
desenvolvimento das atividades fins da Universidade;
 Estabelecer e manter intercâmbio documental com pessoas e instituições ligadas
aos interesses da UNIFAP;
 Desenvolver programas de treinamento de usuários, com vistas a promover a
integração entre a biblioteca e a comunidade universitária;
 Propor uma política biblioteconômica à Universidade;
 Proporcionar estágios para os cursos oferecidos pela UNIFAP em áreas afins às
atividades da biblioteca.

Horário de Funcionamento
08:00 às 20:00 - segunda a sexta-feira.
08:00 às 14:00 - aos sábados (empréstimo e devolução)

Contatos:
http://www2.unifap.br/biblioteca/
 Divisão de Formação e Processamento de Acervo:
Telefone: (96) 3312-1771
http://www2.unifap.br/biblioteca/equipe/dfpa/
 Divisão de Documentação e Programas Especiais:
Telefone: (96) 3312-1770
http://www2.unifap.br/biblioteca/equipe/ddpe/
 Divisão de Informações e Auxílio ao Usuário:
Telefone: (96) 3312-1772
http://www2.unifap.br/biblioteca/equipe/diau/
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UNIFAP nas Mídias
Sociais
Com o crescente aumento de pessoas conectadas através das diferentes mídias
sociais existentes, tornou-se imprescindível utilizá-las como ferramentas para divulgação
de informações institucionais e para a promoção de um relacionamento mais próximo com
os diversos públicos.
Para que a comunidade possa ter acesso a noticias, fotos, vídeos e demais
informações a respeito da UNIFAP nas mídias sociais, além de poder interagir com a
Universidade, os seguintes canais eletrônicos são disponibilizados:

Site oficial:
www.unifap.br
Página oficial no Facebook:
https://www.facebook.com/Unifap-Oficial
Perfil oficial no Twitter:
https://twitter.com/unifapbr
Canal da Rádio Universitária no YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCxNnTdMvqrDU6WLy8E8dTsA
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Extensão e Ações Comunitárias
A Extensão Universitária é compreendida como uma filosofia que qualifica e
integra funções de pesquisa e ensino, com grande potencial para intervir na realidade e
contribuir para a formação cidadã dos participantes.
 PIBEX – Programa Institucional de Bolsas e Auxílios à Extensão Universitária
- http://www2.unifap.br/dex/pibex2016-2017/
O PIBEX é um programa para implementação da política institucional de extensão
da Unifap, visando fomentá-la através de concessão de bolsas de extensão a estudantes de
graduação vinculados a programas e/ou projetos e auxílios financeiros aos docentes para o
desenvolvimento das Atividades Extensionistas.

Atividades de Extensão da UNIFAP
Entre diversas outras atividades de extensão da UNIFAP, destacam-se atualmente:
- Programa de Suporte a Estudantes de Graduação – Pró-estudante – UNIFAP;
- Programa de Cultura da UNIFAP;
- Projeto: O Uso de Drogas e Suas Implicações Sobre a Saúde da Sociedade;
- Projeto: Construção e Implantação do Projeto Político Pedagógico de Escolas
Municipais;
- Projeto: Cine Clio – O Cinema Como Experiência Crítica do Conhecimento Histórico;
- Projeto: A Inclusão Digital – Para Alunos de Baixa Renda Através da Reutilização de
Computadores Recondicionados da UNIFAP;
- Projeto: Gestão Emocional e Técnica Para Falar em Público;
- Projeto: Robótica Tucuju;
- Projeto: UNIENEM;
- Projeto: Universidade da Mulher –UNIMULHER;
- Projeto: Universidade da Maturidade – UMAP;
- Projeto: Liga de Fisioterapia Esportiva-UNIFAP;
- Projeto: Fatores de Risco para a Incontinência Urinária;
Projeto de Fisioterapia - Educação e promoção em saúde de mulheres hipossuficientes,
ribeirinhas, quilombolas indígenas portadoras de incontinência urinária para a melhoria da
qualidade de vida.
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Assistência Estudantil Unifap
Programa que atende estudantes matriculados em cursos de graduação presencial prioritariamente oriundos da rede pública, ou com renda familiar per capita de até um
salário mínimo e meio. Vincula-se ao desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e
extensão, objetivando democratizar as condições de acesso e permanência na educação
superior pública federal, e também proporcionar igualdade de condições para permanência
na Universidade.
- Bolsa Permanência: Apoio financeiro mensal a estudantes classificados como em
alto nível de vulnerabilidade socioeconômica;
- Auxílio Moradia: Destinado a estudantes de outros municípios e/ou estados que
se deslocam para estudar na UNIFAP e que não possuem moradia no local do campus
onde foi selecionado para cursar. Consiste em um apoio financeiro mensal para custear
despesas com aluguel;
- Auxílio Alimentação: Objetiva proporcionar ao estudante pelo menos uma
refeição diária no Restaurante Universitário, a cada dia letivo;
- Auxílio Transporte: Visa proporcionar ao estudante um auxílio financeiro para
viabilização do transporte necessário para sua frequência às aulas;
- Auxílio Fotocópia: Compõe-se de um crédito ao estudante de 1300 (mil e
trezentas) fotocópias por ano letivo;
- Auxílio Saúde: Proporciona ao estudante auxílio financeiro para contratação de
plano de saúde e/ou odontológico;
Bolsa Permanência MEC:
É um auxílio financeiro destinado a estudantes de cursos integrais, indígenas e
remanescente de quilombolas, e tem por finalidade minimizar as desigualdades sociais,
étnicas e raciais, e contribuir para permanência e diplomação dos estudantes de graduação
em situação de vulnerabilidade socioeconômica;
Bolsa Trabalho Universitária:
Esse programa visa proporcionar aos acadêmicos hipossuficientes economicamente
a oportunidade de aprendizagem em diversos tipos de atividades nas unidades
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administrativas e acadêmicas da UNIFAP, durante 20 (vinte) horas semanais, mediante
auxílio financeiro ao estudante;
Serviço Psicossocial
O atendimento psicossocial ao estudante tem por objetivo elaborar e promover
ações, junto à demanda acadêmica, através de orientações e encaminhamentos. Esse
serviço volta-se para o objetivo mais amplo da construção da cidadania nos diversos
segmentos que compõem a comunidade discente. Desenvolve subsídios de assistência a
partir da proposta preconizada pela Política de Assistência Estudantil na UNIFAP;
Auxílio Financeiro ao Estudante: tem por objetivo custear despesas com taxa de
inscrição, passagem, hospedagem, alimentação e locomoção urbana. Acesse pelo link:
http://www2.unifap.br/propespg/proap/auxilio-financeiro-a-estudante ;
Diárias: destinada a servidores, visa atender atividades de apoio à realização de
eventos

científico-acadêmicos;

participação

em

atividades

científico-acadêmicas;

participação em atividades de intercâmbio e parcerias entre programas de pós-graduações;
Passagens: destinadas a atividades de apoio à realização de eventos científicoacadêmicos; participação em atividades científico-acadêmicas.
Contatos:
PROEAC
Pró-Reitoria de Extensão e Ações Comunitárias
Telefone: 3312-1747
proeac@unifap.br
Departamento de Extensão - DEX
Telefone: (96) 4009-2834
Email: dex@unifap.br
Departamento de Ações Comunitárias e Estudantis - DACE
Telefone: (96) 3312-1751
Email: dace@unifap.br
Horário de Atendimento: 08h às 12h / 14h às 18h.
Campus Marco Zero do Equador
Rod. Juscelino Kubitschek, KM-02 - Jardim Marco Zero - CEP: 68903-419 - Macapá/AP - Brasil
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Pós-Graduação
O Departamento de Pós-graduação tem como meta potencializar o processo de
qualificação de docentes e técnicos administrativos da UNIFAP, assim como oferecer à
sociedade cursos a nível stricto e lato sensu.
Atualmente estão ligados a este departamento 11 (onze) coordenações, com 11
Programas de Pós-graduação (2 com curso de doutorado, 1 com curso de mestrado e
doutorado e 9 com cursos de mestrado), e diversos cursos de especialização.

PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO
Nomenclatura
E-mail
PPGBIO - Programa de Pós-Graduação em
ppgbio@unifap.br
Biodiversidade Tropical
PPGCS - Programa de Pós-Graduação em
ppgcs@unifap.br
Ciências da Saúde
PPGMDR - Programa de Pós-Graduação /
mdr@unifap.br
Mestrado em Desenvolvimento Regional
PPGDAPP - Programa de Pós-Graduação
propespg@unifap.br
em Direito Ambiental e Políticas Públicas
PPGCF – Programa de Pós-Graduação em
ppgcf@unifap.br
Ciências Farmacêuticas
PPGBIONORTE – Programa de PósGraduação em Biodiversidade e
propespg@unifap.br
Biotecnologia
PROFMAT – Mestrado Profissional em
propespg@unifap.br
Matemática em Rede Nacional
PPGIF – Doutorado em Inovação
ppgif@unifap.br
Farmacêutica

Telefone
(96) 3312-1757
(96) 4009-2809
(96) 3312-1700
Ramal: 1851
(96) 3312-1740
(96) 4009-2920
(96) 3312-1740
(96) 3312-1740
(96) 4009-2920

CURSOS OFERTADOS MODALIDADE DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
PÓS-GRADUAÇÃO
Especialização em Ensino de Filosofia no
Secretaria.ead@unifap.br
(96) 3312-1765
Ensino Médio
Especialização em Ensino de Matemática no
Secretaria.ead@unifap.br
(96) 3312-1765
Ensino Médio
Especialização em Docência Universitária Secretaria.ead@unifap.br
(96) 3312-1765
Especialização em Defesa e Segurança
Secretaria.ead@unifap.br
(96) 3312-1765
Pública no Amapá
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Auxílio Financeiro a Pesquisador
Recurso destinado para os docentes dos cursos de pós-graduação com projeto de
pesquisa institucionalizado e registrado no DPQ/PROPESPG.
O recurso visa atender despesas com passagem, hospedagem, alimentação,
locomoção urbana e aquisição de material de consumo. O link de acesso é o
http://www2.unifap.br/propespg/proap/auxilio-financeiro-a-pesquisador/

Contatos:
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
Pró-Reitora: Prof.ª Dr.ª Helena Cristina Queiroz Simões
Telefone: (96) 3312-1737
Departamento de Pós-Graduação:
Diretor de Pós-Graduação: Prof. Dr. Emerson A. Castilho-Martins
Secretária - geral da Pós-Graduação: Luciana Souza Reis Santos
Telefone: (96) 4009-2812 - 4009-2813
Campus Marco Zero do Equador
Rod. Juscelino Kubitschek, KM-02 - Jardim Marco Zero - CEP: 68903-419 - Macapá/AP - Brasil

27

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP)
O CEP é responsável pela avaliação e acompanhamento dos aspectos éticos de
todas as pesquisas envolvendo seres humanos. A missão do CEP é salvaguardar os direitos
e a dignidade dos participantes da pesquisa, e o site poderá ser acessado pelo link:
http://www2.unifap.br/comite/
As atribuições do CEP são de papel consultivo e educativo, visando contribuir para
a qualidade das pesquisas, bem como a valorização do pesquisador, que recebe o
reconhecimento de que sua proposta é eticamente adequada.
Contatos:
Telefone: (96) 4009-2804 / 4009-2805
WhatsApp Cep: (96) 98407-3551
E-mail: cep@unifap.br
Rod. Juscelino Kubitschek, KM-02 Jardim Marco Zero Macapá – AP CEP 68.903419. Centro Integrado de Pesquisa da Amazônia – Unifap

Horário de atendimento da secretaria:
Segunda a sexta-feira: 08h30 às 11h30 / 14h30 às 17h30, localização e
contato: Campus Marco Zero – Macapá

28

Serviços Diversos
 Departamento de Registro e Controle Acadêmico (DERCA)
O Departamento de Registro e Controle Acadêmico – DERCA tem o intuito de
oferecer ao acadêmico e à comunidade em geral informações e funcionalidades com vistas
a um melhor acompanhamento da vida acadêmica do estudante.
O DERCA é subordinado à Pró-Reitoria de Ensino de Graduação e é responsável
por todos os registros e controles acadêmicos dos alunos. Com fundamentação baseada na
legislação educacional e nas Normas e Resoluções Internas da UNIFAP, o DERCA tem as
seguintes atribuições:
– elaborar plano anual de atividades do DERCA;
– elaborar, anualmente, com a Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, o calendário
acadêmico;
– proceder com o registro e o controle acadêmico;
– analisar e emitir parecer sobre solicitação de transferência obrigatória e
facultativa e reabertura de matrícula;
– orientar as coordenações de cursos;
– exercer as demais atribuições que, por sua natureza, por força do estatuto ou
Regimento Geral da Universidade, lhe sejam cometidas.
O Derca é subdividido em:
Divisão de Admissão e Registro Acadêmico – DARA, Divisão de Controle
Acadêmico – DICA, Divisão de Registro de Diplomas – DIRD e Divisão de Arquivo –
DIARQ.
O link para o site de acesso à página do Derca é http://www2.unifap.br/derca.
Horário de Funcionamento:
08:00 às 20:00 de segunda a sexta-feira.
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 Restaurante Universitário
O Restaurante Universitário (RU/UNIFAP) tem o objetivo de prestar um atendimento
de excelência a seus usuários, que são os acadêmicos, corpo docente, técnicos
administrativos, terceirizados e visitantes da UNIFAP. São oferecidas em média 1.500
refeições/dia, sendo o Desjejum, o Almoço o e Jantar.
O foco em um atendimento de excelência tem levado o Restaurante Universitário a
constantes mudanças - com intuito de adequação às legislações vigentes - além de
aquisição de equipamentos, modificação do cardápio, contratação e treinamento de
pessoal, modernização dos serviços, informatização do sistema de vendagem dos cupons
de refeição, monitoramento de coleta de amostras e controle de temperatura de produtos
prontos, ou seja, fiscalização de maneira ininterrupta de todo o processo de produção,
desde a aquisição dos gêneros alimentícios até o fornecimento de refeições ao consumidor
final.
O Restaurante Universitário segue os princípios da Política Nacional de Alimentação e
Nutrição (PNAM), que tem como propósito a melhoria das condições de alimentação,
nutrição e saúde da população brasileira, mediante a promoção de práticas alimentares
adequadas e saudáveis, articulando política, ética e sustentabilidade na produção de
refeições.

Horário de Funcionamento
Desjejum - 07:00 às 8:30 - segunda a sexta-feira.
Almoço – 11:00 às 14:00 - segunda a sexta-feira.
Jantar – 17:30 às 19:30 - segunda a sexta-feira.

Contatos:
Telefone: (96) 3312-1773
E-mail: ru@unifap.br
http://www2.unifap.br/dace/restaurante-universitario
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 Ouvidoria:
A Ouvidoria da UNIFAP é o canal oficial de recebimento de críticas, reclamações,
denúncias, sugestões e elogios da comunidade interna e externa da Universidade.
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 do
Cidadão).

Horário de atendimento:
Segunda a sexta-feira, 8h às 12h / 14h às 18h

Contatos:
Telefone: 96-3312-1735
Por e-mail: ouvidoria@unifap.br
www.unifap.br/public/index/ouvidoria
Por carta ou pessoalmente: Campus Marco Zero, prédio da Reitoria 2º andar

 Editora Universitária
http://www2.unifap.br/editora/a-editora

As missões institucionais expressas da EdUNIFAP
- Editar e produzir publicações visando disseminar o saber gerado na UNIFAP nos âmbitos
estadual, regional, nacional e internacional;
- Amparar os processos próprios de modernização, autonomização, produção e divulgação
do conhecimento produzido na UNIFAP;
- Auxiliar tanto a editoração de livros – sejam impressos ou digitais – quanto de periódicos
e demais formatos editorias;
- Difundir e preservar a cultura, a memória e a produção acadêmica interna e externa;
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- Incentivar a divulgação da descoberta de novas produções acadêmicas, técnicas, artísticas
e literárias;
- Manter intercâmbio com entidades congêneres com vistas à coedição e divulgação de
publicações;
- Executar outras atividades de interesse à área, ou que venham a ser delegadas por
autoridade ou órgão competente.
Catálogos
 E-Books - http://www2.unifap.br/editora/catalogo/e-books
Produtivos, de baixo custo, ecologicamente corretos e academicamente válidos, os livros
digitais são uma realidade cada vez mais disseminada.
A Editora da Universidade Federal do Amapá aposta nesta iniciativa e apoia um meio
literário sustentável!
Nos links abaixo, o catálogo de e-books.
 Catálogo de livros - http://www2.unifap.br/editora/catalogo/livros/
 Periódicos - http://www2.unifap.br/editora/periodicos
A Editora da Universidade Federal do Amapá tem papel suplementar no apoio à
disseminação, adensamento e qualificação dos periódicos ora existentes na Universidade,
contribuindo para o compartilhamento do saber científico e acadêmico em geral.
 Editais - http://www2.unifap.br/editora/editais
Contatos:
Telefone: 96-4009-2806, no turno da tarde (14h às 18h)
E-mail: editora@unifap.br
http://www.facebook.com/edunifap
http://www2.unifap.br/editora/contato/
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 Rádio Universitária
A Rádio Universitária 96.9 FM conta como uma programação diversificada, voltada para a
divulgação da cultura local, regional e nacional em várias dimensões e com programas que
evidenciam as atividades finalísticas da Universidade Federal do Amapá quais sejam
Pesquisa, Ensino e Extensão além de dar publicidade às atividades da gestão administrativa
da universidade. Objetivando socializar suas atividades de radiodifusão, a Rádio
Universitária 96.9 FM tem firmado parcerias institucionais para realização de programas
radiofônicos. Destaca-se ainda que a Rádio Universitária 96.9 FM é utilizada como
laboratório aos estudantes do curso de Jornalismo da UNIFAP.
Contatos:
Diretor: 96-3312-1797;
Estúdio da rádio: 96-3312-1796
E-mail: radio@unifap.br
http://www2.unifap.br/radio

 A Unidade Básica de Saúde (UBS)
As Unidades Básicas de Saúde (UBS) são locais baseados na atenção primária, com o
intuito de constituir a principal porta de acesso para aqueles que necessitam do Sistema Único de
Saúde (SUS), atendendo de forma integral à comunidade. Esses atendimentos ocorrem das 8h às
12h e das 14 às 18h de segunda-feira a sexta-feira.
A Unidade de Saúde da UNIFAP é procurada pela comunidade que reside nos bairros
Universidade, Zerão, Jardim Marco Zero e adjacências, além da comunidade de outros bairros do
município e outras localidades, revelando assim o grande alcance social desempenhado por esta
UBS, já que proporciona à comunidade ações de promoção, prevenção, cuidados básicos com a
saúde e procedimentos ambulatoriais, baseados na proposta do sistema de atenção básica à saúde
em concordância com as diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Saúde.
Esses procedimentos abrangem consultas médicas (pediatria, clínica geral e
ginecologia), Atendimento de Enfermagem (Planejamento Familiar, Acompanhamento a pacientes
Hipertensos e Diabéticos, Coleta de Preventivo do Colo do Útero, Palestras de Pré-Natal,
Acompanhamento Pré-Natal, Acompanhamento de Pacientes Portadores de Tuberculose e
Hanseníase), consultas odontológicas, realização de curativos, vacinação, procedimentos
laboratoriais, ações em educação em saúde (palestras sobre Doenças Sexualmente Transmissíveis,
palestras sobre gravidez e pré-natal, doenças crônicas), além da realização de ações sociais em
escolas adstritas à área desta Unidade.
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ESPECIALIDADES ATENDIDAS
Clínica Geral
Enfermagem
Odontologia
Assistência Social
Psicologia
Nutrição
Laboratorial
Fonte: http://www.unifap.br/public/index/telefones

