
SETORES
CARTILHA DOS



Vamos
Começar!

Você está preparado?



Responsável por:
• Garantir a concretização da Missão e dos valores da Afya e da

IES;
• Zelar pela correta construção e execução do orçamento e

alcance dos resultados acadêmicos e operacionais no
Uninovafapi;

• Zelar pelo cumprimento do Regimento Geral da IES;
• Apoiar e fortalecer o ensino, pesquisa e extensão na IES;
• Apoiar as atividades de planejamento acadêmico e as ações de

capacitação de professores e técnico-administrativos;
• Garantir a conformidade regulatória da Unidade;
• Garantir a adequação da infraestrutura da Unidade; dentre

outros.

Reitor: Carlos Alberto Ramos Pinto

Contato: (86) 2106-0702

SETOR: Reitoria



Responsável por:
• Planejar, acompanhar, avaliar e integrar as atividades de 

pesquisa e de extensão desenvolvidas no UNINOVAFAPI;
• 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.

Gestora: Renata Miyabara
Contato: (86) 2106-0653

SETOR: Pró-reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, 
Extensão, Inovação e Internacionalização 
(PROPPEXI)



 Pós-Graduação: gestão da pós-graduação (Lato
Sensu)/Especialização; atendimento ao aluno de pós-
graduação.

 Inovação e Empreendedorismo: orientação aos alunos sobre 
projetos de inovação e realização de eventos com essas 
temáticas.

 Internacionalização: desenvolvimento de ações de 
intercâmbio e mobilidade acadêmica interna e externa, no 
âmbito discente e docente.

 Ligas Acadêmicas: publicação anual de Edital de novas ligas; 
orientação aos alunos e suporte às Ligas Acadêmicas.

 Pesquisa: publicação anual de Edital para desenvolvimento de 
pesquisas, inclusive com bolsas de iniciação científica.

Pró-reitora de pós-graduação: Renata Miyabara
Contato: (86) 2106-0653

Funcionamento: Segunda-feira a sexta-feira, 8h 

às 12h e 13h às 17h.

SETOR: PROPPEXI



Responsável por:
• Elaborar o planejamento acadêmico da IES;

• Coordenar, organizar, controlar e avaliar os trabalhos 
pedagógicos e educacionais desenvolvidos no âmbito da 
graduação;

• Elaborar plano e relatório anual de atividades da IES, 
submetendo-os à apreciação e aprovação do CONSUP; 

• Coordenar o processo de avaliação do corpo docente; 

• Representar a IES em assuntos de natureza acadêmica; 

• Aplicar as sanções, em sua área de atuação, conforme o 
Regimento Geral da IES; dentre outros.

Pro-reitora de Graduação: Mathilde
Castello Branco Soares

Contato: (86) 2106-0702

SETOR: Pro-reitoria de Graduação



Pró-Reitoria
Administrativo-Financeira

Responsável por:
 Planejar e supervisionar os serviços necessários ao adequado 

funcionamento da IES; 
 Gerir o processo de capacitação dos colaboradores; 
 Planejar a viabilização de novos projetos e avaliar a 

manutenção de projetos pré-existentes; 
 Elaborar e apresentar relatório anual de receitas e despesas;
 Zelar pela saúde financeira, econômica e patrimonial da 

Instituição, pela saúde física e mental de colaboradores e 
clientes e pela política de governança corporativa definida 
pela Afya; dentre outros.

Pró-reitor administrativo-financeiro: Francisco Fernandes
Contato: (86) 2106-0765
Funcionamento: Segunda-feira a sexta-feira, 8h às 12h e 
13h às 17h

SETOR:



Procuradoria 
Institucional (PI)

Responsável por:

• Acompanhar os indicadores de avaliação externa 
propostos pelo MEC ;

• Orientar e manter os gestores informados sobre 
legislação, fluxos e processos relativos à IES tendo 
em vista a obtenção dos melhores resultados e o 
atendimento aos processos de regulação e 
supervisão;

• Manter atualizados os dados do sistema eletrônico 
E-MEC;

• Acompanhar todo o processo de inserção de 
informações relativas ao Censo anual e ao ENADE;

• Orientar a comunidade acadêmica em relação aos 
indicadores dos instrumentos de avaliação 
vigentes, com vistas à organização documental e 
elaboração de políticas e regulamentos específicos 
dos setores; dentre outras.

Pocuradora Institucional: Vanessa Hidd
Funcionamento: Segunda-feira a sexta-
feira, 9h às 12h e 13h às 18h

SETOR:



Responsável por:

• Realizar com presteza e eficácia todos os procedimentos que 
envolvem o controle e o registro acadêmico do discente. 

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

Gestora: Márcia Leite
Contato: (86) 2106-0706

Funcionamento: Segunda-feira a sexta-feira, 8h às 18h

SETOR: Secretaria Geral



Gestora: Márcia Leite
Contato: (86) 2106-0706

Funcionamento: Segunda-feira a sexta-feira, 8h às 18h

SETOR: Secretaria Geral

ATIVIDADES
• Dirigir e executar processos seletivos e matrículas da IES;
• 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;
• Fechamento mensal do faturamento da IES;
• Suporte para o CR/CSA
• Realizar as solenidades de colação de grau



PRAZOS: Secretaria 
Geral



PRAZOS: Secretaria 
Geral



SETOR: COORDENAÇÕES 

 Coordenar a elaboração
de processos de 
autorização de 
funcionamento e 
renovação de 
reconhecimento do curso; 

 Acompanhar 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; 

 Analisar as solicitações de 
transferência, matrícula e 
inscrição dos estudantes 
nos componentes
curriculares do curso;

 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; 

 Garantir a vivência da 
extensão e iniciação
científica entre professores 
e alunos; 

 Selecionar, orientar e 
acompanhar os monitores e 
preceptores. 



Cursos:

Direito:

Coordenador:  Valmor Cunha
Contato: (86) 2106-0730 (86) 988571652

Funcionamento: 

Segunda-feira e quarta-feira, 8 às 18h;

Terça-feira, 8 às 12h

Coordenador: Alexandre Batista
Contato:  (86) 2106-0720

Funcionamento: Segunda-feira a 

sexta-feira, 8 às 20h

Biomedicina, Fisioterapia
e Fonoaudiologia

Arquitetura e Urbanismo:

Coordenadora: Isis Meireles 
Contato: (86) 2106-0670 

Funcionamento:  Segunda-feira a 

sexta-feira, 14 às 17h



Cursos:

Enfermagem:

Coordenadora: Adélia Dalva
Contato: (86) 2106-0714

Funcionamento: Segunda-feira, quarta-feira e 

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

às 18h

Medicina:

Coordenadora: Cíntia de Melo  
Contato: (86) 2106-0716

Funcionamento:  Segunda-feira a 

quinta-feira, de 9h às 17h

Engenharia Civil:

Coordenador: Leonardo Madeira 
Contato:  (86) 2106-0696

Funcionamento: Segunda-feira, quarta-

feira e sexta-feira, 14 às 19h

Odontologia:

Coordenadora: Isabela Floriano  
Contato: (86) 2106-0771

Funcionamento: Segunda-feira a quinta-

feira, 9 às 17h

Nutrição:
Coordenadora:  Virna Teive
Contato:  (86) 2106-0661

Funcionamento: Segunda-feira a sexta-

feira, 14h às 18h



Responsável por:
• Acolher as manifestações dos estudantes, professores, 

colaboradores da IES e da comunidade, em geral; 
• Realizar encaminhamentos das manifestações para 

resolutividade dos problemas;
• Registrar as manifestações em planilhas para controle diário 

e cumprimento do prazo para a resposta e emissão de 
feedbacks;

• Analisar as manifestações e divulgar os dados coletados em 
relatório, para gestores e direção; dentre outras. 

Ouvidora: Teresa Cristina Freitas

Contato: (86) 2106-0767

Funcionamento: Segunda-feira, de 8h às 14h15min Terça-

feira e Quarta-feira, 10h45min às 17h15min Quinta-feira e 

Sexta-feira, 8h às 14h15min

SETOR: OUVIDORIA



Responsável por:

• Gerir o processo de autoavaliação institucional no 
Uninovafapi, avaliando setores e serviços da IES 
objetivando analisar a infraestrutura técnica, 
pedagógica e administrativa, tendo como referência os 
padrões de qualidade reguladores dos processos de 
credenciamento, autorização, reconhecimento, bem 
como dos padrões de qualidade da IES na oferta do 
ensino, pesquisa e extensão.

Gestora: Vanessa Hidd
Contato: (86) 2106-0704

Funcionamento: Segunda-feira a sexta-feira, 8h 

às 12h e 14h às 18h

SETOR: CPA - Comissão Própria de 
Avaliação 



Reponsável por:
• Gerir e acompanhar a oferta de componentes curriculares 

operacionalizados a distância e/ou híbrido nos cursos de 
graduação da IES;

• Atender os professores e discentes ofertando resolutividade 
pedagógica; e,

• Gerir atividades/eventos a distância relacionados ao ensino, 
pesquisa e extensão na IES.

Gestor: Fortunato de Moraes
Contato: (86) 2106-0652

Funcionamento: Segunda-feira  a sexta-feira, 

8h às 12h e 13h às 18h

SETOR: NEAD - Núcleo de 
Educação a Distância



NED - Núcleo de Experiência 
Discente

Responsável por:

• O NED 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.

• Atuar no Núcleo de Acessibilidade e Educação Inclusiva
(NAEI) desenvolvendo ações relacionadas à inclusão e
atendimento especial aos estudantes com
necessidades educacionais específicas; dentre outras.

Gestor: Higor Moura
Contato: (86) 2106-0735
Funcionamento: Segunda-feira a sexta-feira, 8h às 12h 
e 14h às 17h

SETOR:



NAPED - Núcleo de Apoio Pedagógico e 
Experiência Docente

Responsável por:

• Rastrear demandas, promover capacitações e 
efetivar atendimento individualizado e coletivo 
aos docentes do Uninovafapi; 

• Planejar e concretizar o programa de 
desenvolvimento docente da IES.

Gestora: Elenir Figueiredo
Contato: (86) 2106-0735
Funcionamento: Terça-feira, quinta-feira e sexta-
feira, 8h às 12h; Segunda-feira a sexta-feira, 14h às 18h; 
Segunda-feira e quarta-feira, 14h às 20h.

SETOR:



Núcleo de Inovação e 
Empreendedorismo

Responsável por:
• Fomentar, executar e acompanhar as ações do 

UNINOVAFAPI voltadas para a prática da inovação 
empreendedora no âmbito docente e discente e com 
materialização nos ambientes acadêmico, social e 
empresarial. 

Gestora: Renata Miyabara
Contato: (86) 2106-0753
Segunda-feira a sexta-feira, 8h às 12h e 13h às 17h

SETOR:



Núcleo de Mobilidade Acadêmica e 
Internacionalização

Responsável por:

• Coordenar e executar as ações da IES
voltadas para a prática do intercâmbio e
de desenvolvimento de atividades de
cunho nacional e internacional, no
âmbito dos discentes e docentes.

Gestora: Renata Miyabara
Contato: (86) 2106-0753
Segunda-feira a sexta-feira, 
8h às 12h e 13h às 17h

SETOR:



Coordenação de Estágio

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.

Gestora: Elismar Martins Bonfim Holanda
Contato: (86) 2106-0753
Segunda-feira a sexta-feira, 8h às 12h e 
13h às 17h

SETOR:



Responsável por:
• Gerir, fomentar e acompanhar as atividades de 

extensão do Uninovafapi.
• Emitir certificados de atividades de extensão 

desenvolvidas pela IES. 

Gestora: Renata Miyabara
Contato: (86) 2106-0653

Funcionamento: Segunda-feira a sexta-feira, 

8h às 12h e 13h às 17h

SETOR: Coordenação de Extensão 



CEP - Comitê de Ética em Pesquisa

O CEP/UNINOVAFAPI é um colegiado interdisciplinar e
independente, homologado pelo Comitê Nacional de
Ética em Pesquisa (CONEP), responsável por defender
os interesses dos indivíduos participantes em pesquisa
em sua integralidade e dignidade.

Contato: (86) 2106-0738
Funcionamento: Segunda-feira a sexta-feira, 8h às 
12h e 13h às 17h.

SETOR:



Coordenação de  Pesquisa

Responsável por:
• Fomentar e gerir atividades de pesquisa e iniciação 

científica no Uninovafapi;
• Acompanhar e avaliar a execução dos planos, programas 

e projetos de pesquisa desenvolvidos na IES; e,
• Promover e coordenar eventos de natureza técnico-

científica na IES.

Gestora: Renata Miyabara
Contato: (86) 2106-0653

Funcionamento: Segunda-feira a sexta-feira, 8h às 12h 

e 13h às 17h.

SETOR:



Gestão e Qualidade

Responsável por gerenciar o setor de Gestão que visa a qualidade e padronização dos processos da
IES, assim como coordenar e acompanhar o Ciclo de Gestão no Uninovafapi, gerir o Projeto Afyados
na Gestão no Uninovafapi, Gerir o projeto ESG local, acompanhar e desdobrar as metas da IES e
garantir o levantamento e análise dos indicadores.

Gestora: Andressa Ribeiro
Contato: 
andressa.ribeiro@uninovafapi.edu.br
Funcionamento: Segunda-feira a 
sexta-feira, 8h às 12h e 13h às 17h.

SETOR:



• Metodologia de satisfação de 
clientes aplicada na IES para 

avaliar o grau de fidelidade dos 
clientes/estudantes em relação 

ao Uninovafapi.

Objetivo: obter informações 
essenciais sobre o negócio visando 

a manutenção da oferta dos 
serviços de excelência na IES.

*NPS
Net Promoter Score 



Responsável por:

• Criar e manter a imagem favorável da IES junto às 
comunidades interna e externa; 

• Criar peças publicitárias para a IES; 
• Materializar estratégias de marketing para os eventos 

institucionais; 
• Atualizar e elaborar conteúdos para o site e redes sociais; 
• Atuar como ponto focal para conteúdos da imprensa; 
• Elaborar e gerir ações e estratégias para os processos 

seletivos (vestibular e transferência) e também eventos 
voltados para a retenção de alunos. 

Gestora: Dalila Campelo
Contato: (86) 2106-0762

Funcionamento: Segunda-feira a sexta-feira, 

8h às 12h e 13h às 17h

SETOR: Comercial, Comunicação e Marketing



Responsável no Uninovafapi pelas solicitações 
de contratos, compras de produtos e/ou 
prestações de serviços e outras atividades 
correlatas.

Gestora: Luzia Damasceno
Contato: (86) 2106-0765

Funcionamento: Segunda-feira a sexta-feira, 

8h às 12h e 13h às 17h

SETOR: Compras



Almoxarifado

Responsável pela compra, recebimento e 
distribuição dos itens estocáveis para uso na IES.

Nossa missão é Proporcionar a todos os
colaboradores, alunos e professores condições
únicas para realizarem suas tarefas do dia-a-dia
sem tirar o foco das suas atividades principais.

Gestor: Jessé Paiva
Contato: (86) 2106-0673
Funcionamento: Segunda-feira a 
sexta-feira, 8h às 12h e 13h às 17h.

SETOR:



 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. 

Gestores: Renato Sampaio e Antônio Luiz Fonseca
Contato: (86) 2106-0734

Funcionamento: Segunda-feira a sexta-feira, 7h às 18h

SETOR: Biblioteca



Responsável por: 
• Supervisionar a equipe de apoio aos docentes e 

discentes (porteiros, agentes de portaria, terceirizados, 
jardinagem, limpeza e conservação);

• Controlar mapa de de utilização de salas e de eventos 
diários; 

• Supervisionar a equipe de manutenção através de 
ordens de serviços (elétrica, hidráulica, lógica e outros); 

• Controlar o acesso pelo sistema Dimep (catracas), 
cadastro de discentes, docentes, terceirizados e 
visitantes; 

• Acompanhar obras/reformas dentro da IES;  
• Inspecionar o funcionamento das câmeras de segurança; 

dentre outras.

Gestor: Mardem Araújo
Contato: 86 2106-0679

Funcionamento: Segunda-feira a sexta-feira, 

8h às 12h e 13h às 17h.

SETOR: Supervisão 
Administrativa



Setor responsável por: 
• Atuar contribuindo para a IES alcançar seus objetivos e 

realizar sua missão e visão;
• Efetivar recrutamento e seleção, treinamento, 

desenvolvimento e retenção de talentos;
• Prover profissionais bem treinados e motivados que 

desenvolvem e mantém a qualidade de vida no 
trabalho, administra as mudanças e incentiva políticas 
éticas e comportamento responsável; 

• Gerir demandas do departamento pessoal (admissão, 
demissão, ponto eletrônico, movimentação da folha de 
pagamento, controle de férias, lançamentos de 
atestado médico e afastamento e outros).      

Gestora: Indira Curty
Contato: (86) 2106-0659

Funcionamento: Segunda-feira a sexta-feira, 

8h às 12h e 13h às 17h.

SETOR: Recursos Humanos



Setor responsável por:

• Atender e esclarecer dúvidas de colaboradores
referente as rotinas de Departamento Pessoal, como:
admissão, folha de pagamento, rescisão, férias, registro
de ponto, benefícios, horários, com foco na segurança
das informações e confiabilidade dentro da legislação
pertinente.

Gestor: Maciel Alves de Oliveira
Contato: (86) 2106 0709

Funcionamento: Segunda-feira a sexta-feira, 8h às 12h e 

13h às 17h.

SETOR: Departamento Pessoal: 
Posto Avançado



Setor responsável por:

• Prestar com qualidade serviços de segurança e
medicina do trabalho na IES, contribuindo com a
materialização de ações, programas e orientações
com a finalidade de promover a saúde e proteger a
integridade física dos trabalhadores e, também, dos
clientes e comunidade externa que utilizam os
serviços da IES.

Gestor: Joaquim Nascimento
Contato: (86) 2106 0709

Funcionamento: Segunda-feira a sexta-feira, 8h às 

12h e 13h às 17h.

SETOR: SESMT: Serviços em Engenharia 
de Segurança e Medicina do 
Trabalho 



Responsável por:
• Receber e enviar para o jurídico nacional as demandas 

judiciais; 
• Alimentar os processos no elaw (subsídios): levantamento

de dados acadêmicos e financeiro; anexo de 
comprovantes de pagamento de custas e do 
cumprimento das obrigações; 

• Realizar abertura de solicitações: pagamento de custas
processuais e cumprimento de obrigações; 

• Realizar a abertura de requerimento no jurídico nacional
para questionamentos acerca de processos; 

• Efetivar atendimento ao público; e,
• Dar suporte aos outros setores em relação às demandas 

judiciais.

Gestora: Márcia Leite
Contato: (86) 2106-0735

Funcionamento: Segunda-feira a sexta-feira, 8h 

às 12h e 13h às 17h.

SETOR: Jurídico



Responsável por:
• Gerir a equipe de colaboradores que atua nos laboratórios 

de saúde da IES; 
• Dar suporte material aos professores e alunos durante às 

aulas práticas nos laboratórios de saúde;
• Zelar pela manutenção, limpeza e conservação de 

equipamentos e utensílios dos laboratórios em 
conformidade com as normas de qualidade, 
biossegurança e controle do meio ambiente; 

• Supervisionar o controle de estoque dos materiais usados 
nas aulas práticas e solicitar reposição e/ou aquisição 
com antecedência, e a cada semestre; 

• Solicitar e acompanhar a manutenção ou troca de 
materiais nos laboratórios; dentre outras. 

Gestora: Maria Lúcia Ferreira Lima

Contato: (86) 2106-7000

Funcionamento: Segunda-feira a sexta-feira, de 8h às 16h.

SETOR: Gestão dos Laboratórios 
de Saúde



Responsável por: 
• Realizar a manutenção e/ou implantação da 

infraestrutura de TI: servidores, diversas redes (wi-fi, 
administrativa, laboratórios) e firewall; 

• Efetivar a manutenção dos Sistemas Legados ainda em 
utilização na IES; 

• Efetuar a manutenção dos computadores da instituição 
e auxiliar os colaboradores no uso dos equipamentos; 
dentre outras.

Gestor: Francisco Fernandes
Contato: (86) 2106-0660

Funcionamento: Segunda-feira a sexta-feira, 8h às 

12h e 13h às 17h.

SETOR: Tecnologia da 
Informação



• Espaço multidisciplinar de oferta de serviços à comunidade 
através do credenciado ao Sistema Único de Saúde -
SUS/Teresina e,omo também, por procura direta; 

• Os atendimentos do CIS compreendem as áreas:
- Odontologia, 
- Fisioterapia, 
- Fonoaudiologia (terapias e exames), 
- Nutrição, 
- Psicologia e 
- Especialidades Médicas diversas, Clínica Cirúrgica e pequenas

cirurgias, incluindo as ações de Enfermagem, Serviço Social e 
Exames de Análises Clínicas que integralizam as ações em saúde.  

Gestor: Ricardo Oliveira
Contato: (86) 2106-0658

Funcionamento: Segunda-feira  a sexta-feira, 7h às 17h e 

sábado, 7h às 11h.

SETOR: CIS - Centro 
Integrado de Saúde



Responsável por:

• Gerir e acompanhar os estudantes de medicina durante o 
INTERNATO (divisão de campos, controle de frequências, 
atestados e solicitações diversas pertinentes ao setor);

• Atuar na  captação de parcerias com órgãos públicos para 
efetivar campos de internato para os estudantes de 
medicina;

• Ofertar acompanhamento psicopedagógico aos estudantes 
objetivando o desenvolvimento, crescimento e 
aperfeiçoamento do progresso do internato; dentre outras. 

Gestor: Rafael Rebelo Lages
Contato: (86) 2106-7000
Funcionamento: Segunda-feira a sexta-feira, 8h às 12h e 

13h às 17h.

SETOR: Coordenação de 
Internato de Medicina



• Espaço do Uninovafapi em que docentes e discentes de
Direito vivenciam a prática da profissão ofertando à
comunidade orientações jurídicas;

• Sede de Centro Judicial de Solução de Conflitos e
Cidadania (CEJUSC) em convênio com o Tribunal de
Justiça/Piauí ofertando audiências de mediações judiciais
`a comunidade;

• Sede de Juizado Especial Cível realizando conciliação,
instrução e julgamento de demandas de natureza cível da
comunidade;

• Sede da Clínica de Direitos Humanos fomentando estudos,
pesquisa e extensão nesse segmento.

Gestor: Alexandre Augusto Batista       de 
Lima
Contato: (86) 21067000
Funcionamento: Segunda-feira a sexta-

feira, 8h30 às 12h

SETOR: NPJ - Núcleo de Prática 
Jurídica



• Espaço do Uninovafapi em que docentes e discentes
de Arquitetura e Urbanismo vivenciam a prática da
profissão, atendendo às demandas social e estética
das comunidades interna e externa.

Gestora: Aracelly Moreira Magalhães
Funcionamento: Segunda-feira e quarta-feira, 14h às

17h30min, Terça-feira, 8h às 12h. 

SETOR: ESCRITÓRIO MODELO DE 
ARQUITETURA E URBANISMO



Rua Vitorino Orthiges Fernandes, 6123 - Uruguai, Teresina - PI, 64073-505
Telefones: (86) 2106-0700  WhatsApp: (86) 3142-0572

Site: https://www.uninovafapi.edu.br
Facebook: Centro Universitário Uninovafapi

Instagram: @uninovafapiaui


