
BENEFÍCIOS 

UNINOVAFAPI



ALIMENTAÇÃO
• Todos os colaboradores técnicos administrativos possuem o benefício de auxilio

alimentação. O novo benefício incorporou-se ao Book de benefícios a partir do mês
de setembro. Na admissão, o colaborador recebe o documento para escolha: Tickets
Alimentação ou Ticket Refeição.

• O Ticket Alimentação destina-se a compras de alimentos no Supermercados
Conveniados e Ticket Restaurante a compra a refeições em estabelecimentos
conveniados.

• Condicionalidades: 44/horas semanais / 22 dias

• Recursos financeiros: R15,00 / dia totalizando R$330,00 (não utilizado – acumulativo)

• Desconto em Folha: R$5,00 (cinco reais) por mês

• Observações: não compara bebidas alcóolicas



VALE 

TRANSPORTE

O vale transporte é concedido ao 
colaborador que utiliza o sistema de 
transporte coletivo para deslocamento da 
residência ao trabalho e vice-versa. Este é 
opcional, podendo ser solicitado no 
momento da admissão ou posteriormente. 
O valor de desconto em folha de pagamento 
é de 6% do salário base.



SEGURO DE 

VIDA METLIFE
Todos os colaboradores administrativos, docentes, 
estagiários e aprendizes possuem direito ao benefício.

O beneficio conta com as seguintes coberturas:

Assistência funeral: R$ 7.000,00 por vida segurada, extensivo 
para dependentes (cônjuge e filhos até 21 anos ou até 24 
anos se universitários).

Capital segurado: R$ 20.000,00 para morte natural e 
acidental (somente para colaborador).

Os beneficiários elegíveis ao capital segurado deverão ser 
indicados através de um formulário, junto ao RH/ PA local.  
Caso você não indique os beneficiários, em caso de sinistro o 
valor do capital segurado irá para seus dependentes legais.



70% DE DESCONTO NA 

MENSALIDADE DE 

GRADUAÇÃO
Todos os colaboradores do Uninovafapi e seus 
dependentes (cônjuge e filhos) possuem 70% de 
desconto em todos os cursos de graduação do 
Uninovafapi. 



PLANO 

ODONTOLÓGICO
O Plano Odontológico oferecido pela IES é o Bradesco 

Dental, referência em assistência odontológica no 
Brasil, com ampla rede credenciada, atendimento de 
qualidade e alta credibilidade. Estendido a todos os 
colaboradores (administrativos e docentes) e seus 
dependentes (cônjuge e filhos até 21 anos ou até 24 
anos, se universitários). Menor custo na mensalidade: 
a partir de R$13,84 por vida. Para aderir fazer 
solicitação via Sistema Fluig



PLANO DE SAÚDE 

UNIMED
O Plano de Saúde é o UNIMED nacional, para técnicos 
administrativos, com mensalidade 100% paga pelo 
grupo para os colaboradores Afya/UNINOVAFAPI. É 
possível incluir dependentes, onde o custo do plano 
fica por conta de cada colaborador. Você é incluso 
automaticamente em sua admissão, para saber as 
especificações e benefícios do plano e inserir 
dependentes (procedimento e valores), deve procurar 
o o RH/ PA local.



PLANO DE SAÚDE 

MEDPLAN
O Plano de Saúde do Medplan é extensivo a todos os 
docentes do Uninovafapi, a mensalidade é paga 100% 
pelo colaborador que possui um desconto de quase 
40% no valor do plano particular, por conta do 
convênio com a IES.



UNIVERSIDADE 

CORPORATIVA - UCA 
A Universidade Corporativa da Afya é uma ferramenta estratégica utilizada para promover a capacitação dos 
colaboradores, com o objetivo de fomentar a cultura de gestão do conhecimento, desenvolvimento, e aprendizagem 
contínuos, fazendo com que o colaborador seja o grande protagonista deste processo. 

Por ser um grupo, onde várias instituições de diversas localidades do país o integram, e por ter capital aberto na 
bolsa de valores Nasdaq, é de grande importância que 100% dos colaboradores sejam capacitados sobre alguns 
temas que envolvem o negócio. 

Os treinamentos que constam na Trilha de Aprendizagem Afya são 
obrigatórios, todos os colaboradores (técnicos administrativos e 
docentes) devem realizá-los. 

Endereço para acesso: www.uca.afya.com.br/skin/atena/l
Login: CPF (somente números)
Senha: data de nascimento com oito dígitos (somente números)



BIBLIOTECA

CENTRAL
Todos os alunos e colaboradores (técnicos administrativos e 
docentes) do UNINOVAFAPI estão cadastrados no sistema da 
Biblioteca e têm acesso mediante a apresentação de sua 
identidade, estudantil ou funcional, do UNINOVAFAPI. Os 
serviços disponíveis são: empréstimo domiciliar de livros, 
consulta aos periódicos, multimeios, acesso as bases de 
dados, biblioteca digital e treinamentos. Aos colaboradores, 
é permitido o empréstimo de até 03 (três) obras, pelo prazo 
de 07 (sete) dias. Os livros de tarja cinza, exemplar cativo de 
cada título didático que há na Biblioteca, acesso somente 
para consulta interna. O material bibliográfico poderá ser 
renovado pela biblioteca online e/ou no balcão de 
atendimento quantas vezes forem solicitadas, desde que 
não haja reserva para a obra solicitada.



NAD - NÚCLEO DE 

APOIO AO DISCENTE
Suporte Psicológico aos colaboradores, mediante 
agendamento e sem custo. Para mais informações 
enviar e-mail para: higor.moura@uninovafapi.edu.br

E teremos novidades nesta área de saúde mental

mailto:higor.moura@uninovafapi.edu.br


#Afyacomvocê
O Programa de Qualidade de Vida #Afyacomvocê, uma iniciativa
que busca levar para todos alternativas de cuidado em todos os
âmbitos da saúde e bem-estar. Nos meses seguinte foram lançados
a Pesquisa Pulse para medir a percepção do clima e incluímos um
bloco de questões específicas de bem-estar e saúde mental.

“Identificamos os primeiros resultados e cruzamos com a análise
do ano passado, além de considerar o reforço de algumas ações,
concluímos que era o momento de oferecer mais um
benefício: suporte psicológico a todos nossos colaboradores, de
forma gratuita, com profissionais qualificados e atendimentos
focados até o final ano.

https://www.youtube.com/watch?v=_r07bPI
cKiE



GYMPASS
Esse benefício proporciona a possibilidade de explorar 
centenas de atividades em milhares de lugares, para que 
possa se exercitar, divertir e encontrar aquela atividade 
física que for a sua cara. Tudo isso com preços acessíveis. 
Todos os colaboradores e dependentes (cônjuge e filhos) 
terão 7 dias gratuitos na escolha de qualquer plano a partir 
da data de adesão. A mensalidade poderá ser paga via 
cartão de crédito ou em folha de pagamento (nos casos de 
dependentes, jovens aprendizes e estagiários somente via 
cartão de crédito). São mais de 21.000 instituições 
credenciadas em todo país, entre elas as melhores 
academias de ginástica, dança, natação. Para ter acesso aos 
estabelecimentos, o usuário deverá gerar, de forma 
antecipada, o “Token Gympass”. Este código é gerado após o 
acesso à plataforma oferecida pela Gympass, através do site: 
https://www.gympass.com ou aplicativo, disponíveis para as 
plataformas Android e IOS.



TREINAMENTOS
Possibilidade de crescimento pessoal e profissional, por meio de 
treinamentos, oficinas, dinâmicas e leituras ministradas por 
profissionais com referência na área. 



SALA DE DESCANSO
O Uninovafapi possui duas salas de descanso climatizadas, equipadas com cadeiras de massagem, sofás e puffs.
Uma exclusiva para o uso dos docentes que fica localizada no bloco D, dentro da sala dos professores e uma 
exclusiva para a equipe administrativa que fica localizada próximo ao espaço de convivência.



PROJETOS 

VOLUNTÁRIOS
O Uninovafapi possui vários projetos voluntários 
que são realizados todos os anos e os 
colaboradores possuem livre acesso a estes 
projetos, obedecendo as diretrizes de cada um. 



E OUTROS BENEFÍCIOS VIRÃO....

Novos benefícios poderão ser incluídos 
ao longo de 2021.



Shirley Sousa Indira Curty


