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Para nós é muito importante que a sua jornada
aqui no UNINOVAFAPI seja incrível. Por isso,
com o intuito de promover a integração dos
nossos calouros(as), semestralmente realizamos
o Acolhimento, um dia repleto de atividades para
que você possa conhecer a sua nova casa de um
jeito único. Confira a programação no calendário
acadêmico. Esperamos vocês!

É uma tradição receber os novos alunos com Trote
Solidário. Realizado sempre em parceria com o
HEMOPI, a ação tem o objetivo de conscientizar
sobre a importância da doação de sangue e
medula. Calouros, veteranos e voluntários da
comunidade podem participar. Você pode conferir as
recomendações para doar no site do Hemopi

TROTE SOLIDÁRIO

ACESSO AS CATRACAS

Aqui a biometria é usada como sistema de
identificação e controle de acesso às nossas
dependências. Se já tiver realizado o seu cadastro,
ótimo! Caso contrário, não precisa se preocupar. O
cadastro biométrico é realizado na recepção da
instituição, mas para isso é necessário ter em mãos
um documento de identificação com foto e o seu
número de matrícula. 



AGORA QUE VOCÊ ESTÁ CONOSCO
precisa se familiarizar com as ferramentas que

fazem parte do seu dia a dia.

Acessando nosso site
(uninovafapi.edu.br), você tem acesso
ao Portal do Aluno e ao Canvas, e
várias outras ferramentas e
informações para se manter antenado a
tudo o que acontece aqui no Uninivafapi.

Nele você consegue acompanhar toda a
sua jornada acadêmica: notas, faltas,
disciplinas, requerimentos, boletos,
rematrículas, etc. O primeiro acesso é
sempre o seu CPF (usuário) e data de
nascimento (senha).

Nosso site

Portal do aluno

Canvas
Este é o nosso ambiente virtual de
aprendizagem. Através dele você tem
acesso ao conteúdo das disciplinas e
também realiza atividades e fóruns
avaliativos. Fique atento, o usuário e a
senha são enviados para o seu e-mail.

https://www.uninovafapi.edu.br/
https://www.uninovafapi.edu.br/
https://portalaluno.afya.com.br/web/app/edu/portaleducacional/login/
https://afya.instructure.com/login/canvas


Também conhecido por sistema de matrícula por
disciplina, é um regime no qual a Instituição de Ensino
Superior oferece um elenco de disciplinas a partir das
quais você constrói seu curso.

O elenco de disciplinas é apresentado para você
no momento da matrícula.

Sua escolha ocorrerá com base em orientações das
coordenações de curso sobre as disciplinas sugeridas
para o semestre, observando a eficiência da gestão
acadêmica.

O QUE É REGIME DE
CRÉDITO?



Considerando aulas teóricas, práticas e
mediadas por tecnologia, sendo 1 crédito

correspondente a 15 (quinze) horas de aula.

É uma unidade de mensuração da disciplina que
corresponderá a quantidade de horas de aula a serem
ministradas durante o semestre.

CRÉDITO

EXEMPLO DO CRÉDITO
EM UMA MATRIZ CURRICULAR



Para cada curso existe a precificação
da unidade do crédito, que permanece a
mesma em todos os semestres.

Você pagará proporcionalmente à quantidade
de créditos que irá cursar naquele período,
considerando sempre o limite mínimo e máximo
definido pela instituição.

BENEFÍCIOS DO REGIME DE CRÉDITO

Para entender melhor, vamos exemplificar: O
curso X tem como valor de 1 crédito semanal:
R$ 30,00. Se foi escolhido cursar 22 créditos, o
aluno pagará R$ 660,00 por mês.

Autonomia para planejar o seu percurso
durante o semestre acadêmico;

Flexibilidade financeira e acadêmica.

OBSERVAÇÕES

No primeiro período, o número
total de créditos do período é obrigatório

Para os próximos períodos, observe a
quantidade mínima e máxima de cada curso.



O QUE FAZ A
SECRETARIA GERAL?

Adequa e orienta os procedimentos operacionais da
Secretaria Acadêmica desde o momento de seu ingresso, até
a conclusão do curso para garantir a qualidade nos serviços
oferecidos.

Atendimento ao cliente (acadêmico e financeiro);
Expedir, validar e assinar os documentos;
Expedir e registrar os diplomas de graduação, pós-
graduação e mestrado;
Bolsas e Financiamentos;
Executar processos para a preparação do semestre
letivo;
Manter a documentação do discente atualizada e
digitalizada;
Dirigir e executar os processos judiciais da IES;
Receber os requerimentos de discentes quanto a
registro, controle e movimentação acadêmica;
Executar processos acadêmicos e financeiro do
discente;
Suporte para o CR/CSA;
Realizar as solenidades de colação de grau.

ATIVIDADES

CONTATOS

 centraldoaluno@uninovafapi.edu.br
 (86) 3142-0572 (Telefone e WhatsApp)



Atender demandas referentes aos discentes
docentes e comunidade de forma geral; 
Acompanhar o processo de avaliação utilizado
pelos professores em consonância com o projeto
pedagógico do curso;
Acompanhar a execução do calendário e
desempenho acadêmico dos alunos; 
Propor, acompanhar e avaliar a execução do PPC,
em conjunto com o NDE e o Colegiado do Curso; 
Garantir a vivência da extensão e iniciação
científica entre professores e alunos; 
Selecionar, orientar e acompanhar os monitores e
preceptores. 

ATIVIDADES

DIREITO

O QUE FAZ AS
COORDENAÇÕES?

Alexandre Batista 
(86) 2106-0720

Segunda a
sexta-feira, 08h às 20h

ARQUITETURA E 
URBANISMO
Isis Meireles

(86) 2106-0670
Segunda a

sexta-feira, 14h às 17h

ENFERMAGEM

Adrielly Caroline
 (86) 2106-0714 

 Segunda, quarta e
quinta-feira, 8h30min
às 12h; Terça-feira, 15h

às 18h

MEDICINA

Cíntia de Melo 
(86) 2106-0716 

Segunda a quinta-feira,
de 9h às 17h



ODONTOLOGIA

Matheus Araújo
(86) 2106-0771 

 Segunda a quinta-
feira, 09h às 17h

BIOMEDICINA, FISIOTERAPIA E
FONOAUDIOLOGIA

Valmor Cunha
 (86) 2106 - 0730 
(86) 98857 - 1652 

Segunda-feira e quarta-feira, 08h às
18h; Terça-feira, 08h às 12h 

NUTRIÇÃO

Virna Teive 
 (86) 2106-0661 

 Segunda a sexta-feira,
14h às 18h



(86) 2106-0734 
Segunda a sexta-feira, 7h às 18h

Espaço do Uninovafapi de suporte, acesso,
produção e uso da informação e ambiente de
apoio à oferta do ensino, pesquisa e extensão

na IES.

Atua na seleção, aquisição, organização,
recuperação e disseminação da informação,
por meio da disponibilização de produtos
bibliográficos e prestação de serviços (ficha
catalográfica; nada consta, pesquisa
bibliográfica; orientação nas pesquisas em
bases de dados; treinamentos em pesquisa
científica; orientação a normalização de
trabalhos acadêmicos; e, empréstimos de
material bibliográfico) à comunidade acadêmica

 O QUE FAZ A
BIBLIOTECA?

https://www.uninovafapi.edu.br/sites/biblioteca/apresentacao1


O QUE FAZ A
PROPPEXI?

Pró-reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa,
Extensão, Inovação e Internacionalização é

responsável por:
• Planejar, acompanhar, avaliar e integrar as

atividades de pesquisa e de extensão
desenvolvidas na IES;

• Ofertar e gerir a operacionalização dos cursos de
pós-graduação do UNINOVAFAPI;

• Coordenar e incentivar ações relacionadas à
mobilidade acadêmica, internacionalização, inovação

e empreendedorismo na IES;
• Apoiar os processos de estágio e iniciação

científica, além de outros relacionadas ao ensino,
pesquisa e extensão.

(86) 2106-0734 
Segunda a sexta-feira, 7h às 18h

https://www.uninovafapi.edu.br/sites/proppexi


Atua no Núcleo de Acessibilidade e Educação
Inclusiva (NAEI) desenvolvendo ações

relacionadas à inclusão e atendimento especial
aos estudantes com necessidades educacionais

específicas; dentre outras.

Higor Moura
(86) 2106-0735

Segunda a sexta-feira, 
8h às 12h

e 14h às 17h

O QUE É O
NED?

O NED - Núcleo de Experiência Discente tem
como missão constituir-se em um espaço de
escuta e reflexão sobre as condições social,

emocional e pedagógica do discente,
compreendendo a dinâmica de seu processo de
ensino aprendizagem, especialmente seu papel

como protagonista da jornada de formação
acadêmica.

 

CONTATOS

https://www.uninovafapi.edu.br/sites/ned-nucleo-de-experiencia-discente


Responsável por:
• Otimizar convênios de estágio com
empresas/profissionais;
• Gerenciar as práticas de Estágios
Curriculares obrigatórios e não-obrigatórios do
estudante do Uninovafapi; e,
• Gerenciar a organização documental e
estrutural das respectivas práticas de estágios;
dentre outros.

O QUE É A
COORDENAÇÃO

DE ESTÁGIO?

Elismar Martins
 (86) 2106-0753 

Segunda a sexta-feira, 8h às 12h
e 13h às 17h 

https://www.uninovafapi.edu.br/sites/coordenacao-de-estagios


CALENDÁRIO  
ACADÊMICO

ENTENDENDO NOSSO SITE

CARTEIRINHA DE ESTUDANTE

PROGRAMA UNIVANTAGENS

PORTAL DO
ALUNO

https://carteira.idflex.com.br/
https://www.uninovafapi.edu.br/sites/univantagens
https://portalaluno.afya.com.br/web/app/edu/portaleducacional/login/


CIS

O Centro Integrado de Saúde – CIS do UNINOVAFAPI é
um espaço multidisciplinar que dispõe de uma ampla
estrutura de prestação de serviços nas áreas de
atendimento integrado de saúde. No CIS os estudantes
e professores aliam a teoria em prática e fazem com
que o UNINOVAFAPI se torne centro de serviço em
saúde de referência para a população.
Através destes atendimentos, o estudante terá
oportunidade de vivenciar a realidade da profissão e
contribuir para a qualidade de vida dos pacientes.
Por esta razão, o CIS também oportuniza a aproximação
da Instituição de Ensino com a comunidade mostrando
sua função social.

Ricardo Oliveira
(86) 2106-0658

Segunda a sexta-feira, 7h às 17h e
sábado, 7h às 11h.

https://www.uninovafapi.edu.br/sites/centro-integrado-de-saude


@uninovafapiaui

https://www.instagram.com/uninovafapiaui/
https://www.uninovafapi.edu.br/

