UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Núcleo de Ciências da Vida - NCV
Unidades com atividades 100% Remotas

1 - Secretaria Geral de Núcleo e Curso
- Modo de trabalho da Equipe: Remoto
- Atividades remotas: atendimento a alunos, docentes e servidores
- Horário de atendimento: Das 8h às 17h
- Contato da Unidade:


Secretaria: secretaria.ncv@ufpe.br



Internato: internatomedicina.ncv@ufpe.br



Coreme: coreme.ncv@ufpe.br

2 - SEAP
- Modo de trabalho da Equipe: Remoto
- Atividades remotas: atendimento a alunos, docentes e servidores
- Horário de atendimento: Das 8h às 17h
- Contato da Unidade:


seap.ncv@ufpe.br



seapmedcaa@gmail.com

3 - Biblioteca do NCV
- Modo de trabalho da Equipe: Remoto
- Atividades remotas: atendimento a alunos, docentes e servidores
- Horário de atendimento: Das 8h às 17h
- Contato da Unidade:


Coordenação: edvania.cosmo@ufpe.br



Geral: bibncv@ufpe.br



Confecção de fichas catalográficas: bibncv.fichas@ufpe.br

Unidades com atividades Híbridas
1 - Laboratório Morfofuncional
- Modo de trabalho: Híbrida
- Atividades: atendimento a alunos, docentes, servidores e outros.
- Formas de atendimento: WhatsApp, E-mail, Presencial mediante agendamento.

- Presencial: Segunda, quarta e sexta (08:00 às 17:00).
- Remoto: Segunda a sexta (08:00 às 17:00).

- Horário de atendimento e informações para agendamento de atendimento remoto ou
híbrido: Segunda a sexta
08:00 às 17:00, por e-mail e whatsApp.

Obs.: As atividades presenciais só serão realizadas após confirmação da solicitação via
e-mail, a solicitação deve ser feita com 72h de antecedência para análise prévia.

Obs. 2: Só serão aceitas solicitações com grupos de no máximo 20 pessoas, incluindo
docente e alunos, para atividades guiadas e de necessidade obrigatória de materiais
disponíveis apenas no laboratório como peças anatômicas, guias anatômicos e outros.

- Contatos:
Telefone: (81) 2103-9181
WhatsApp:(81) 991812616
E-mail: morfofuncionalmedcaa@gmail.com

Responsáveis pela Unidade:
Ana Thereza Santo - Técnica Morfofuncional ( anatheresa.santos@ufpe.br)
Auvani Antunes - Técnico Morfofuncional (auvani.antunes@ufpe.br)
Carlos Renato Matos - Técnico Morfofuncional (carlos.renatocarvalho@ufpe.br)
Lígia Ferreira - Biomédica (ligia.ferreira@ufpe.br)
Gustavo Andrades - Coordenador do Laboratório Morfofuncional
(gustavo.andrades@ufpe.br)

Contato da Unidade: morfofuncionalmedcaa@gmail.com

2 – Infraestrutura do NCV
Modo de trabalho da Equipe: Híbrido

Atividades híbridas: atendimento a alunos, docentes e servidores
Formas de atendimento:
- Presencial: Sob Demanda
-Remoto: Das 8h às 17h, pelo e-mail e/ou telefone
Agendamento para o atendimento presencial, através do e-mail.

OBS: O atendimento presencial só será realizado mediante prévio agendamento e
para atender os seguintes assuntos:

1. Organizar as salas para as aulas presencial de laboratório
2. Disponibilização de simuladores
3. Disponibilização de eletrônicos (notebook, projetor, cabos, impressora, e outros )
4. Solicitar/acompanhar a colaboração das equipes da Alerta
5. Solicitar/acompanhar Manutenções elétricas, hidráulicas...
6. Solicitar/ acompanhar montagem de equipamentos e móveis.
7. E outras demandas que possam demandar a presença dos servidores.

Contato da Unidade: infra.ncv@ufpe.br

