
MANUAL
DOS CALOUROS

Sejam todas(os) bem vindas(os) à Universidade Estadual de 
Ciências da Saúde de Alagoas!

Neste manual você encontrará as principais informações para sua integração.

O que é a Uncisal?

Nossa universidade nasceu em 1968, como Escola de Ciências Médicas de Alagoas 
(ECMAL), com a criação do curso de medicina. Na década de 1990, foram criados 
os cursos de bacharelado em fisioterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia;  
em 2005 passa a ser reconhecida como universidade através da lei nº 6.660, de 28 
de dezembro de 2005. Em 2006 foram criados os cursos tecnológicos e em 2008 o 
curso de enfermagem. 
Além das atividades de ensino, pesquisa e extensão, a Uncisal também é referên-
cia em assistência, contando com diversas unidades de saúde e oferecendo mais 
que 50% dos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS) no estado de Alagoas.

Canais de Comunicação:

Telefone:
(82) 3315-6703

Instagram:
@uncisalalagoas

Site:
www.uncisal.edu.br



Unidades:

• Prédio sede - R. Dr. Jorge de Lima, 113 - Trapiche da Barra, Maceió - AL, 

57010-300

• Escola Técnica de Saúde de Valéria Hora (Etsal) - R. Dr. Pedro Monteiro, 

341 - Centro, Maceió - AL, 57020-380

• Hospital  Escola Hélvio Auto (HEHA) - R. Cônego Fernando Lyra, s/n - Tra-

piche da Barra, Maceió - AL, 57017-420

• Hospital Escola Portugal Ramalho (HEPR) - R. Oldemburgo da Silva Para-

nhos, s/n - Farol, Maceió - AL, 57055-000)

• Maternidade Escola Santa Mônica (Mesm) - Av. Comendador Leão, S/N - 

Poço, Maceió - AL, 57025-000

• Serviço de Verificação de Óbitos (SVO) - R. Cônego Fernando Lyra, s/n - 

Trapiche da Barra, Maceió - AL, 57010-374

• Centro de Patologia e Medicina Laboratorial (CPML) - R. Cônego Fernan-

do Lyra, 340-414 - Trapiche da Barra, Maceió - AL, 57010-795

• Centro Especializado de Reabilitação III (CER III) - R. Cônego Fernando 

Lyra, 232-338 - Trapiche da Barra, Maceió - AL, 57010-795

• Ambulatório de Especialidades (Ambesp) - R. Pedro Américo, 1076 - 

Poço, Maceió - AL, 57025-890

• Centro de Diagnóstico e Imagem (Cedim) - R. Dr. Jorge de Lima, 113 - 

Trapiche da Barra, Maceió - AL, 57010-382

• Centro de Atenção Psicossocial (Caps) - R. Cônego Costa, 3851 - Bebe-

douro, Maceió - AL, 57018-095)

Bacharelados:
• Enfermagem

• Fisioterapia

• Fonoaudiologia

• Medicina

• Terapia Ocupacional

Tecnológicos:
• Alimentos

• Radiologia

• Segurança no Trabalho

• Sistemas para Internet
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Cursos:



Reitoria e Pró-Reitorias

• A Reitoria e as Pró-Reitorias estão localizadas no 3º andar do prédio 

sede.

 Reitoria
o Reitor: Dr. Henrique de Oliveira Costa

o Vice-Reitora: Dra. Ilka do Amaral Soares

o Unidade executiva da administração superior e acadêmica, responsável 

pelo planejamento, coordenação, supervisão, controle e avaliação da Unci-

sal. 

o As/os ocupantes dos cargos de reitor/a e vice-reitor/a são eleitas/os via 

processo democrático, com ampla participação dos segmentos da comunida-

de acadêmica.

 Pró-Reitoria da Gestão Administrativa (Progad)
o Pró-Reitor: Esp. Adalberto Bandeira de Melo Neto

o Responsável por planejar, elaborar, coordenar, executar e acompanhar 

as políticas de gestão administrativa.

o Algumas das suas atribuições:

- criação de condições favoráveis à melhoria do funcionamento da Uncisal;

- orientar os processos de reforma e construção;

- gerenciar a infraestrutura física para as atividades das unidades;

- planejar, adquirir e distribuir bens para o abastecimento das unidades etc.

o Telefone: 3315-6708

o E-mail: progad@uncisal.edu.br

Pós-Graduação:
• Especializações

• Residências

• Mestrado

• Doutorado

• Renorbio
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 Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas
o Pró-Reitora: Esp. Raquel Alves Araújo Sarmento

o Responsável por planejar, elaborar, coordenar, executar e acompanhar 

as políticas de gestãod e pessoas.

o Algumas das suas atribuições:

- realizar estudos, geranciar e acompanhar os processos para dimensiona-

mento e redimensionamento das/os servidoras/es;

- assessorar, acompanhar e avaliar a elaboração e o desenvolvimento de pro-

gramas e/ou projetos para o desenvolvimento das/os servidoras/es;

- gerenciar a folha de pagamento pessoal etc.

o Telefone: 3315-6740

o E-mail: progesp@uncisal.edu.br

 Pró-Reitoria de Ensino e Graduação
o Pró-reitor: Dr. George Márcio da Costa e Souza

o Responsável por planejar, elaborar, coordenar, executar e acompanhar 

as políticas de ensino.

o Algumas das suas atribuições:

- planejar, gerenciar e avaliar as atividades de ensino técnico e de graduação;

- criar condições favoráveis à melhoria do funcionamento da vida acadêmica 

e da qualidade dos cursos;

- orientar e acompanhar o processo de construção e reconstrução dos Proje-

tos Pedagógicos dos cursos etc.

o Telefone: 3315-6736

o E-mail: proeg@uncisal.edu.br

 Pró-Reitoria de Extensão
o Pró-reitora: Esp. Maria Margareth Tavares

o Responsável por planejar, elaborar, coordenar, executar e acompanhar 

as políticas de extensão.

o Algumas das suas atribuições:

- propor e incentivar a criação e a cessação de programas e projetos de 

extensão;
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- gerenciar a infraestrutura para as atividades de extensão;

- gerenciar, acompanhar e avaliar os processod de ingresso nos projetos e 

programas de extensão etc.

o Telefone: 3315-6725

o E-mail: proex@uncisal.edu.br

 Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
o Pró-reitora: Dra. Mara Cristina Ribeiro

o Responsável por planejar, elaborar coordenar, executar e acompanhar 

as políticas de pesquisa e pós-graduação.

o Algumas das suas atribuições:

- propor a criação e a cessação de cursos de graduação;

- orientar e acompanhar o processo de construção e reconstrução dos proje-

tos pedagógicos dos cursos de pós-graduação;

- assessorar, acompanhar e avaliar a elaboração e o desenvolvimento de pro-

gramas e/ou projetos de aprimoramento da pesquisa e da pós-graduação 

etc.

o Telefone: 3315-6722

o E-mail: propep@uncisal.edu.br

 Pró-Reitoria Estudantil
o Pró-reitora: Dra. Liliane Correia Toscano de Brito Dizeu

o Responsável por planejar, elaborar, coordenar, executar e acompanhar 

as políticas de desenvolvimento e assistência estudantil.

o Algumas das suas atribuições:

- criar políticas de promoção à integração da/o estudante na universidade, 

proporcionando-lhe os meios necessários para uma formação ampliada, pro-

dução de conhecimento, melhoria do desempenho acadêmico e qualidade 

de vida;

- estabelecer diálogo permanente com estudades e suas entidades represen-

tativas;

- promover a inclusão de estudades com necessidades especiais etc.

o Telefone: 3315-6723

o E-mail: proest@uncisal.edu.br



MANUAL DOS CALOUROS |

Movimento Estudantil

• O movimento estudantil é composto por discentes da Uncisal e busca 

representar os interesses e demandas das/os estudantes de todos os cursos.

• Através do movimento estudantil, as/os discentes têm voz e voto nos 

órgãos colegiados e podem se integrar melhor com a administração, o corpo 

docente e o corpo técnico administrativo.

• As/os representantes dos movimentos estudantis são escolhidas/os 

através de pleito democrático pelos seus pares, através de estatutos próprios. 

Seu funcionamento é gerido pelas/os próprias/os estudantes.

• Diretórios e Centros Acadêmicos da Uncisal:

o Diretório Central dos Estudantes Nise da Silveira (DCE)

o Diretório Acadêmico 2 de Maio (DA2 – Medicina)

o Diretório Acadêmico de Terapia Ocupacional (DATO)

o Centro Acadêmico de Fisioterapia (CAFISIO)

o Diretório Acadêmico Nossa Voz (DANOSSAVOZ – Fonoaudiologia)

o Centro Acadêmico de Enfermagem Eva Farias (CAENF)

o Diretório Acadêmico dos Cursos Tecnológicos (DATEC)

Prédio-Sede

 Inspetoria 
o Setor responsável por realizar atividades necessárias para o funciona-

mento das atividades rotineiras da Uncisal, tais como:

- abertura e fechamento das salas de aula;

- atualização do mapa de salas;

- distribuição de aparelhos e instrumentos necessários às atividades pedagó-

gicas às/aos professoras/es;

- assistência às/aos professoras/es na instalação e utilização de equipamen-

tos;

- controle de funcionamento e temperatura dos condicionadores de ar.

o Localizada no térreo do prédio sede.
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 Biblioteca
o Dispõe de acervo sobre ciências da saúde e as demais áreas do saber 

para consulta e empréstimo; espaço para estudos coletivos; áreas reservadas 

para estudo individual; mezanino; laboratório de informática; sala de vídeo.

o Localizada no 1º andar do prédio sede.

 Assessoria de Relações Inernacionais
o Responsável pela definição e execução da política de relações interna-

cionais da Uncisal.

o Promove a inserção da Uncisal no cenário acadêmico internacional.

o Localizada no 3º andar do prédio sede.

 Centros, Núcleos e Cursos
o Os Centros são Unidades Acadêmicas, base institucional, pedagógica e 

científica da Uncisal.

o Responsáveis pelo planejamento, execução, avaliação e desenvolvi-

mento das atividades de ensino, pesquisa e extensão.

o Os Centros são compostos por Núcleos, responsáveis pela articulação, 

proposição, execução e coordenação de atividades relacionadas ao ensino, 

pesquisa e extensão em áreas específicas do conhecimento.

o As coordenações de Centros e Núcleos ficam localizadas no prédio sede, 1º andar.

o A atual composição das Unidades Acadêmicas é a seguinte:

Centro de Ciências Integradoras (CCI)

Abrange os Núcleos:

- Núcleo de Ciências Biológicas (NUCIB)

- Núcleo de Ciências Exatas (NUCE)

- Núcleo de Ciências Humanas, Sociais

e de Políticas Públicas (NUCISP)

Coordenação: 

Centro de Ciências da Saúde (CCS)

Abrange os Núcleos:

- Núcleo de Saúde Materno Infantil e do Adolescente (NUSMIAD)

- Núcleo de Saúde do Adulto e do Idoso (NUSAI)

- Núcleo de Propedêutica e Diagnóstico por Imagem (NUPROD)
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Centro de Tecnologia (CTEC)

Abrange os Núcleos:

- Núcleo de Educação Tecnológica (NET)

- Núcleo de Educação Profissionalizante (NEP)

Centro de Educação à Distância (CED)

Abrange os Núcleos:

- Núcleo de Educação a Distância (NEAD)

- Núcleo de Tecnologia da Informação e

Comunicação na Educação (NUTIC)

 Controladoria Acadêmica
o Responsável pelo controle acadêmico, cabendo-lhe:

- Gerenciamento do sistema de informações acadêmicas

- Arquivamento de documentos do ensino

- Emissão e registro de diplomas e certificados

o Localizada no térreo do prédio sede

 Espaços Digitais
o A Uncisal dispõe de dois espaços digitais, equipados com computado-

res para a realização de atividades didático-pedagógicas.

o Localizados no 2º andar do prédio sede.

 Auditórios e salas de conferências
o Os espaços destinados à realização de eventos acadêmicos, como 

palestras, encontros, mesas-redondas, dentre outros, são os auditórios e 

sala de conferências.

 Mega-auditório Djalma Brêda –  capacidade para 421 usuárias/os 

sentadas/os

 Mini-auditório Emil Burihan – capacidade para 96 usuárias/os senta-

das/os

 Mini-auditório – Sala Profª Ana Raquel Mourão – capacidade para 36 

usuárias/os sentadas/os

 Mini-auditório – Sala Profª Juciara de Carvalho – Video Tele-Conferên-

cia – capacidade para 37 usuárias/os sentadas/os
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 Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas
o Pró-Reitora: Esp. Raquel Alves Araújo Sarmento

o Responsável por planejar, elaborar, coordenar, executar e acompanhar 

as políticas de gestãod e pessoas.

o Algumas das suas atribuições:

- realizar estudos, geranciar e acompanhar os processos para dimensiona-

mento e redimensionamento das/os servidoras/es;

- assessorar, acompanhar e avaliar a elaboração e o desenvolvimento de pro-

gramas e/ou projetos para o desenvolvimento das/os servidoras/es;

- gerenciar a folha de pagamento pessoal etc.

o Telefone: 3315-6740

o E-mail: progesp@uncisal.edu.br

 Pró-Reitoria de Ensino e Graduação
o Pró-reitor: Dr. George Márcio da Costa e Souza

o Responsável por planejar, elaborar, coordenar, executar e acompanhar 

as políticas de ensino.

o Algumas das suas atribuições:

- planejar, gerenciar e avaliar as atividades de ensino técnico e de graduação;

- criar condições favoráveis à melhoria do funcionamento da vida acadêmica 

e da qualidade dos cursos;

- orientar e acompanhar o processo de construção e reconstrução dos Proje-

tos Pedagógicos dos cursos etc.

o Telefone: 3315-6736

o E-mail: proeg@uncisal.edu.br

 Pró-Reitoria de Extensão
o Pró-reitora: Esp. Maria Margareth Tavares

o Responsável por planejar, elaborar, coordenar, executar e acompanhar 

as políticas de extensão.

o Algumas das suas atribuições:

- propor e incentivar a criação e a cessação de programas e projetos de 

extensão;

 Conselho de Ética em Pesquisa (CEP)
o Responsável por apreciar os projetos de pesquisa que envolvam seres 

humanos e animais para averiguação dos princípios da ética em pesquisa.

o Localizado no 2º andar do prédio sede.

 Ouvidoria
o Vinculada à Reitoria, objetiva ser canal de comunicação entre docentes, 

discentes e técnicas/os administrativas/os.

o Recebe reclamações, denúncias, solicitações de providências, suges-

tões e elogios e busca dar os encaminhamentos necessários para a resolução 

de conflitos e questionamentos a fim de aproximar a Reitoria das comunida-

des internas e externas.

o As denúncias podem ser realizadas no link da Ouvidoria, no site da Unci-

sal.

o Localizada no 3º andar do prédio sede.

 Laboratórios
o Laboratórios de Pesquisa

LABORATÓRIO DE ARTERIOSCLEROSE HUMANA EXPERIMENTAL

• Coordenador: Prof. Dr. Célio Fernando de Sousa Rodrigues

• Localização: Anexo ao Laboratório de Anatomia – Andar térreo 

do prédio sede

LABORATÓRIO DE AUDIÇÃO E TECNOLOGIA

• Coordenador: Prof. Dr. Pedro de Lemos Menezes

• Localização: 5º Andar do prédio sede

LABORATÓRIO DE BIOMAGNETISMO (BIOMAG)

• Coordenadora: Profª. Drª. Luciana Corá

• Localização: Pavilhão Ib Gatto – Andar térreo do prédio sede 

LABORATÓRIO DE CITOGENÉTICA HUMANA

• Coordenador: Prof. Dr. Marshall Ítalo Barros Fontes

• Localização: Pavilhão Ib Gatto – Andar térreo do prédio sede 
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- gerenciar a infraestrutura para as atividades de extensão;

- gerenciar, acompanhar e avaliar os processod de ingresso nos projetos e 

programas de extensão etc.

o Telefone: 3315-6725

o E-mail: proex@uncisal.edu.br

 Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
o Pró-reitora: Dra. Mara Cristina Ribeiro

o Responsável por planejar, elaborar coordenar, executar e acompanhar 

as políticas de pesquisa e pós-graduação.

o Algumas das suas atribuições:

- propor a criação e a cessação de cursos de graduação;

- orientar e acompanhar o processo de construção e reconstrução dos proje-

tos pedagógicos dos cursos de pós-graduação;

- assessorar, acompanhar e avaliar a elaboração e o desenvolvimento de pro-

gramas e/ou projetos de aprimoramento da pesquisa e da pós-graduação 

etc.

o Telefone: 3315-6722

o E-mail: propep@uncisal.edu.br

 Pró-Reitoria Estudantil
o Pró-reitora: Dra. Liliane Correia Toscano de Brito Dizeu

o Responsável por planejar, elaborar, coordenar, executar e acompanhar 

as políticas de desenvolvimento e assistência estudantil.

o Algumas das suas atribuições:

- criar políticas de promoção à integração da/o estudante na universidade, 

proporcionando-lhe os meios necessários para uma formação ampliada, pro-

dução de conhecimento, melhoria do desempenho acadêmico e qualidade 

de vida;

- estabelecer diálogo permanente com estudades e suas entidades represen-

tativas;

- promover a inclusão de estudades com necessidades especiais etc.

o Telefone: 3315-6723

o E-mail: proest@uncisal.edu.br

LABORATÓRIO DE DOENÇAS INFECTO PARASITÁRIAS (LADIP)

• Coordenadora: Profª. Dra.  Flaviana Santos Wanderley

• Localização: Pavilhão Ib Gatto – Andar térreo do prédio sede 

LABORATÓRIO DE MEDICINA DO SONO

• Coordenadora: Prof. Me. Djalma Gomes Ribeiro Sobrinho

• Localização: Hospital Escola Portugal Ramalho/UNCISAL 

LABORATÓRIOS MULTIUSUÁRIOS I, II E III

• Coordenadora: Profª /Dra. Klaysa Moreira Ramos

• Localização: Pavilhão Ib Gatto – Andar térreo do prédio                            

sede da UNCISAL

LABORATÓRIO DE NEUROCIÊNCIAS

• Coordenador: Prof. Dr. Euclides Mauricio Trindade Filho

• Localização: Pavilhão Ib Gatto – Andar térreo do prédio sede

o Laboratórios de Habilidades (localizados no prédio sede)

LABORATÓRIO DE HABILIDADES I 

 Habilidades médicas e de enfermagem

LABORATÓRIO DE HABILIDADES II

Cinesiologia, ergonomia métodos de avaliação
e recursos terapêuticos

LABORATÓRIO DE HABILIDADES III

Instrumentação biomédica e medidas elétricas

LABORATÓRIO DE HABILIDADES IV

  Órtese e prótese

LABORATÓRIO DE HABILIDADES V

Análise e interpretação de imagens radiológicas

o Laboratórios de Ensino (localizados no prédio sede)

 Laboratório de ensino multidisciplinar – bioquímica, bromatologia,       

         farmacologia e fisiologia humana

 Laboratório de ensino de anatomia humana
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 Laboratório de ensino – microscopia I

 Laboratório de ensino – microscopia II

Utilidades
 Wi-fi
o A rede Uncisal é aberta para toda a comunidade.

 Ilhas de água
o Em cada andar, há ilhas com bebedouros de água. Traga seu copo ou 

garrafa!

 Sistema Acadêmico
o O Sistema Acadêmico permite que as/os discentes da Uncisal acompa-

nhem os seus registros de notas e frequência e tenham acesso ao seu histó-

rico escolar.

 Hall
o O Hall Principal se encontra no térreo do prédio sede e geralmente é 

utilizado para a realização de eventos menores e exposições.

 Hall da Reitoria
o O Hall da Reitoria dá acesso à reitoria, vice-reitoria, gabinete e Proest. 

Frequentemente este espaço é utilizado para exposições artísticas ou que 

relatem a memória da Uncisal.

 Pracinha
o Espaço de convivência da Uncisal.

o Localizada na entrada do prédio sede.

 Espaço Azul
o Espaço que dispõe de sofás para descanso, espera e convivência.

o Localizado no térreo do prédio sede.

 Espaço Colorido
o Espaço que dispõe de mesas e bancos para estudo, alimentação, con-

vivência, dentre outros usos.

o Localizado no térreo do prédio sede.
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  Refeitório
o Espaço de convivência que proporciona estrutura para a alimentação 

de discentes, docentes e técnicas/os administrativas/os. Dispõem de mesas, 

cadeiras, micro-ondas, refrigeradores e pias.

o Localizado no 2º andar do prédio sede.

Sistema Avaliativo

• As notas referentes ao desempenho acadêmico das/os discentes nas 

disciplinas são denominadas Notas de Unidade Programática (NUP).

• As Unidades Curriculares semestrais deverão ter duas NUPs e as anuais 

deverão ter quatro NUPS.

• Cada NUP pode ser composta por um único exercício avaliativo ou por 

vários.

• A postagem das NUPs no Sistema Acadêmico deverá ser feita pela/o 

docente responsável pela disciplina no prazo previsto no Calendário Acadê-

mico.

• As/os discentes têm direito à solicitação de Revisão de Desempenho, 

dirigida à/ao responsável pela disciplina em um prazo de até 48h após a 

divulgação da nota, através de requerimento protocolado e encaminhado 

ao Núcleo ao qual a/o docente está lotada/o.

• A/o docente deve realizar a Revisão de Desempenho no prazo de 10 

dias úteis após a solicitação.

• Após a divulgação do resultado da Revisão de Desempenho, há a pos-

sibilidade de interposição de recurso, no prazo de 5 dias úteis, que deverá 

ser encaminhado ao Colegiado de Curso.

• Há possibilidade de Reavaliação de uma das NUPs através de link que 

ficará ativo no Sistema Acadêmico, ativo por 48 horas após a publicação da 

NUP2 e da NUP4.

• A Reavaliação dá oportunidade de substituir alguma NUP avaliada com 

nota inferior a 7,0.

• A Segunda Chamada deverá ser requerida por escrito nos casos em 

que a/o discente, dentro das possibilidades previstas no Regimento Interno 

da Uncisal, tenha se ausentado de alguma das NUPs.
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• A Avaliação Final é direito das/os discentes que obtiverem média (M) 

igual ou superior a 5,0 e inferior a 7,0 e que tenham frequência mínima de 

75%.

Programas Estudantis

 Programa de Permanência Universitária (PPU)
o Tem como objetivo contribuir com a permanência de docentes em 

situação de vulnerabilidade socioeconômica, através da concessão de 

bolsas oriundas do Fecoepe (Fundo Estadual de Combate e Erradicação da 

Pobreza).

o Para a concessão das bolsas, as/os discentes devem se candidatar a 

uma seleção, regulamentada através de edital e comprovar por meio da 

documentação solicitada e entrevista, a situação socioeconômica de sua 

família.

o Em contrapartida, as/os discentes participantes do programa, devem 

participar de projetos e atividades de caráter científico, artístico e extensio-

nista.

 Consultas e exames
o As/os discentes da Uncisal podem contar com serviços de saúde em 

geral, através da marcação de consultas.

o Consultem as especialidades e exames disponíveis na Proest ou no site 

proest.uncisal.edu.br.

 Lazer e prática esportiva
o A Uncisal apoia as práticas desportivas de seus/suas discentes e servi-

doras/es. Assim, a partir das demandas das/os interessadas/os, são disponi-

bilizados horários para a prática de diferentes modalidades esportivas, além 

da realização de eventos com esta finalidade.

o A Uncisal também possui atléticas organizadas por discentes:

Associação Universitária Desportiva (discentes em geral)

Associação Atlética Acadêmica Predadora (Medicina)

Associação Atlética Acadêmica Assustadora (Fisioterapia)
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 Eventos esportivos
 Jogos Internos da Uncisal

 Jogos da Natureza

 Torneio Integrado de Vôlei de Praia

 Torneio de Futebol Virtual

 Eventos culturais
 Semana da Cultura

 Luau Universitário

 Programa de Imunização
o As atividades práticas da maioria dos cursos da Uncisal são realizadas 

em unidades de saúde. Para isso, é importante que as/os discentes estejam 

com seus cartões de vacinação atualizados.

o Visando o bem-estar do corpo discente, a Proest busca estabelecer 

parcerias de modo a facilitar a o cumprimento dos esquemas vacinais 

das/os discentes.

 Núcleo de Apoio Psicopedagógico e Social (Naps)
o Oferece atenção psicossocial às/aos discentes da Uncisal, com o obje-

tivo de proporcionar meios para o desenvolvimento de suas atividades aca-

dêmicas por meio de atendimento psicológico individual e grupal.

 Programa Institucional de Conhecimento Continuado
o Oferece cursos e oficinas que visam melhor desenvolvimento e desem-

penho acadêmico do corpo discente da Uncisal. 
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Telefones Úteis

 Recepção: 3315-6700

 Chefia de Gabinete (Reitoria): 3315-6798

 Ouvidoria: 3315-6803

 Biblioteca: 3315-6706

 Coordenações de cursos:
        o Enfermagem: 3315-6760

        o Fisioterapia: 3315-6799

        o Fonoaudiologia: 3315-6811

        o Medicina: 3315-6807

        o Tecnológicos: 3315-6757

        o Terapia ocupacional: 3315-8280


