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APRESENTAÇÃO

O compromisso com o desenvolvimento do Estado e do 
povo piauiense é a essência do serviço prestado pela Uni-
versidade Estadual do Piauí nestes 30 anos de história. 
Desde o ano 2006 passamos a atuar no ensino mediado 
por tecnologia através da Universidade Aberta do Brasil e 
a partir deste ano de 2017, através da Universidade Aber-
ta do Piauí e em parceria com a Secretaria Estadual de 
Educação, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do 
Piauí e Coordenadoria de Educação por Meio de Mediação 
Tecnológica, chegamos a mais 60 municípios.

Ao decidir colocar a universalização da educação supe-
rior como meta principal, o Governo do Estado do Piauí 
abre caminho para um desenvolvimento sólido e perene 
de nossa gente. A UESPI sente-se honrada em fazer parte 
desta missão e oferece, através dos nossos quadros do-
centes, uma proposta pedagógica inovadora e compromis-
sada.

O Núcleo de Educação a Distância da instituição coor-
dena atualmente 153 turmas de 7 cursos de graduação e 
13 cursos de especialização, em 35 polos da Universidade 
Aberta do Brasil – UAB. A partir da parceria com a UAPI, 
passaremos a atuar em 95 municípios, levando ensino su-
perior de qualidade, público e gratuito aos piauienses.

É acreditando no futuro próspero que recebemos os pri-
meiros alunos da Universidade Aberta do Piauí com en-
tusiasmo de quem compreende a educação como único 
caminho para o desenvolvimento. 



Assim,oferecemos nesta cartilha informações e orienta-
ções sobre a UAPI e o curso de bacharelado em Admi-
nistração, além de explicações sobre os recursos usados 
nesta proposta de ensino mediado pela tecnologia, como o 
Canal Educação da SEDUC e o Ambiente Virtual de Apren-
dizagem do NEAD.

Sejam bem-vindos e aproveitem a oportunidade de cres-
cimento através da Educação!

Prof. Dr. Nouga Cardoso Batista
Reitor da Universidade Estadual do Piauí
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A UNIVERSIDADE ABERTA DO PIAUÍ

A Universidade Aberta do Piauí – UAPI, criada através 
de decreto nº 16.933 de 16 de dezembro de 2016, é um 
programa de ensino voltado para o desenvolvimento da 
modalidade de educação a distância com a finalidade de 
expandir e interiorizar a oferta de cursos e programas de 
educação superior no Estado do Piauí, por meio de estra-
tégias de inovação tecnológica.

A instituição está integrada ao Sistema de Universidade 
Aberta do Brasil – UAB e possui autorização da Coorde-
nação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior 
– CAPES para funcionamento. 

Compõem o programa UAPI: a Universidade Estadual 
do Piauí - UESPI, através do Núcleo de Educação a Dis-
tância – NEAD, Secretaria Estadual de Educação – SE-
DUC,  Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Piauí 
- FAPEPI e a Coordenadoria de Educação por Meio de Me-
diação Tecnológica. Os recursos para o financiamento da 
UAPI são provenientes do Fundo Estadual de Combate à 
Pobreza - FECOP. 

O primeiro vestibular da UAPI ofereceu 3.000 vagas 
para o curso superior de Bacharelado em Administração 
na modalidade semipresencial por mediação tecnológica 
para 60 municípios, distribuídos nos 12 territórios de de-
senvolvimento do Piauí. O planejamento para a definição 
de novos cursos se dará de acordo com a demanda em 
cada território do Estado.
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São objetivos da Universidade Aberta do Piauí:

I – fomentar o desenvolvimento educacional, cultural, 
social e econômico do Estado do Piauí;

II – oferecer cursos superiores, tecnológicos, de pós-
-graduação e de extensão nas diferentes áreas do conhe-
cimento;

III – reduzir as desigualdades de oferta de ensino supe-
rior entre as diferentes regiões do Estado;

IV – estabelecer no âmbito do Estado do Piauí a educa-
ção superior a distância; e

V – fomentar o desenvolvimento institucional para a mo-
dalidade educação a distância, bem como a pesquisa em 
metodologias inovadoras de ensino superior apoiadas em 
tecnologias de informação e comunicação.
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ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES

SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (SEDUC) – 
responsável pela coordenação, implantação, acompanha-
mento, supervisão e avaliação dos Polos e Núcleos do Pro-
grama UAPI. 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ (UESPI) – através 
do Núcleo de Educação a Distância – NEAD, é responsá-
vel pelo projeto pedagógico e funcionamento dos cursos, 
além de realização dos vestibulares e seletivos.

FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO 
DO PIAUÍ (FAPEPI) – possui a atribuição de pagamento 
e gerenciamento de bolsas e realização das seleções dos 
bolsistas;

COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO POR MEIO DE ME-
DIAÇÃO TECNOLÓGICA – coordenar a implantação, o 
acompanhamento, a supervisão e a avaliação dos Polos 
e Núcleos da segunda etapa do Programa UAPI. Articular, 
com as demais instituições parceiras, os requisitos, as con-
dições de participação e critérios de seleção dos cursos e 
programas de educação a distância. 
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O NÚCLEO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA – NEAD/UESPI

A Universidade Estadual do Piauí tem 11 anos de atu-
ação no ensino a distância. Nesse período, um total de 
13.184 mil alunos já foram beneficiados com ensino supe-
rior nos cursos de graduação e pós-graduação latu sensu.

O trabalho da Instituição na modalidade EAD iniciou em 
2006 quando, através de edital do Ministério da Educação 
– MEC para que as Instituições de Ensino Superior fede-
rais pudessem ofertar cursos, programas e projetos de am-
pliação e interiorização do ensino superior público no Brasil 
na modalidade a distância, a UESPI participou em parceria 
com a Universidade Federal do Piauí – UFPI, ofertando o 
curso de bacharelado em Administração. Naquela oportuni-
dade foram oferecidas 500 vagas,distribuídas nos seguin-
tes polos: Parnaíba, Piripiri, Esperantina, Picos, Floriano, 
Bom Jesus, São Raimundo Nonato, Corrente e Teresina.

 
Com a experiência adquirida, a UESPI participou, em 

2008, do edital lançado pelo MEC e conquista o direito de 
planejar, estruturar e executar cursos na modalidade a dis-
tância. Com o credenciamento aprovado junto ao MEC, 
esta IES participou do segundo Edital da UAB propondo o 
curso de Licenciatura em Letras/Espanhol, a ser ofertado, 
inicialmente, nos polos de: Campo Maior, Oeiras, Picos, 
Piripiri, Bom Jesus, Corrente, União e Valença. Assim, a 
UESPI/UAB, através do convênio nº 826014/2008, realiza 
o primeiro vestibular em novembro de 2008.
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No Concurso Vestibular 2010, a UESPI ofertou vagas na 
modalidade a distância para quatro novos cursos a serem 
iniciados no período 2010/2: as Licenciaturas em Letras 
Português, Inglês, Pedagogia e Biologia. Ainda em 2010, 
o Conselho Universitário aprovou o Regimento Interno e 
instituiu o Núcleo de Educação a Distância da UESPI, dis-
ciplinando seu funcionamento e criando a estrutura organi-
zacional necessária ao seu pleno funcionamento, por meio 
da Resolução Consun Nº 009/10, de 21 de junho do refe-
rido ano.

Atualmente, a UESPI oferece, na modalidade EAD, 13 
cursos de pós-graduação latu sensu em 15 municípios e 
07 cursos de graduação entre bacharelados e licenciaturas 
em 35 polos de todas as regiões do Piauí. A partir de 2017, 
o NEAD/UESPI passa a atuar em mais 60 polos através da 
Universidade Aberta do Piauí – UAPI.

MISSÃO

Promover uma educação a distância de qualidade, gra-
tuita e transformadora para todos os cidadãos, com atua-
ção baseada na ética, no respeito e no compromisso.

VISÃO

Ser uma instituição reconhecida por sua qualidade e 
compromisso com a educação e o Estado do Piauí.
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  CURSO DE BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO

1. Identificação do Curso
Denominação: BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO
Área: Ciências Sociais Aplicadas 
Situação jurídico-institucional: O curso está autorizado 
pela Resolução do Conselho Estadual de Educação do Es-
tado do Piauí CEE/PI Nº 073/2016 

O curso de bacharelado em Administração, com foco em 
Empreendedorismo da UAPI, busca promover a qualifica-
ção dos atuais e futuros gestores, visando a socialização 
do conhecimento, de novas práticas e tecnologias. Além 
disso propiciar o atendimento eficiente à população e à in-
tegração de diversas ações sociais. Sabe-se que o gover-
no trabalha para a sociedade, administrando bens da cole-
tividade, e é por isso que deve exercer seu papel de forma 
justa e consciente, incentivando e melhorando a qualidade 
de vida do povo a que presta serviço.  

  O Curso de Administração é reconhecido pela sua im-
portância na formação de profissionais, com competências 
e habilidades requeridas na área de gestão, sendo de fun-
damental importância para o desenvolvimento da Região 
onde ele está inserido. O preparo de profissionais que 
exerçam suas funções com capacidade ética e técnica, 
também voltados para os problemas estruturais, sociais e 
ambientais desta região não pode parar.  Para tanto, faz-se 
imprescindível a formação e capacitação para os mesmos.  
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2. Legislação

O projeto pedagógico do curso está pautado na obser-
vância aos dispositivos legais e dispositivos regimentares 
Institucionais, entre eles: 

•LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(Lei nº 9.394, de 20.12.1996); 

•DCN – Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 
Administração, Bacharelado (Resolução CNE/CES nº 4 de 
13.07.2005); 

•SINAES – Dispositivos legais e orientações do Sistema 
Nacional de Avaliação da Educação Superior; 

•Resolução nº 02, do Conselho Federal de Educação 
(CFE) em 04 de outubro de 1993, que fixava os mínimos 
de conteúdos e duração do curso de graduação em admi-
nistração; 

•Lei nº 4.769/65 que regulamentou a profissão de admi-
nistrador no Brasil; 

•Parecer CNE/CES 329 de 11/11/2004, estabelece que 
os Cursos de Bacharelado em Administração serão minis-
trados com a carga horária mínima de 3.000 horas 

•Decreto Federal Nº 91851 de 30 de outubro de 1985; e 
•Portaria  Ministerial Nº 451 de 18 de março de 1991.  

3. Objetivos do Curso

A concepção do Curso de Bacharelado em Administra-
ção está voltada para a formação de egressos (Bacharéis 
em Administração) capazes de atuar proativamente no 
mercado nacional. O curso visa capacitar, tecnicamente 
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e cientificamente, a formação de profissionais especiali-
zados na Administração, tendo como eixos integradores a 
sustentabilidade, empreendedorismo, inovação tecnológi-
ca e formação humana. Em termos de perfil de egresso, 
pretende-se capacitar e qualificar bacharéis ao exercício 
profissional da administração, com visão analítica e ge-
rencial e domínio conceitual e terminológico, adequado à 
capacidade de argumentação, interpretação e valorização 
dos fenômenos econômico-sociais e ambientais; e com-
prometidos ainda, com valores humanísticos e éticos tão 
necessários para a sociedade atual.

Para tal, o curso contempla sólida formação nas teorias 
administrativas e enfatiza o desenvolvimento de compe-
tências necessárias ao bom desempenho profissional do 
administrador, além de formação generalista, permitindo 
definir um perfil de administrador moderno, capacitado a 
planejar, organizar, dirigir e controlar ações de mercado.

4. Campo de Atuação Profissional

O administrador atua na supervisão, gerência e direção 
em organizações públicas e privadas, nos três setores da 
economia – indústria, comércio e serviços, em áreas como 
finanças, marketing e recursos humanos.

5. Equipe Pedagógica

Coordenador pedagógico: Prof. Mestre Vinícius Alexandre 
da Silva Oliveira
Coordenadora do curso de Administração: Profa. Mestra. 
Kátia Regina Calixto Brasil
Coordenadora de tutoria: Profa. Mestra Conceição de Ma-
ria Carvalho Mendes
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6. Fluxograma Curricular 
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AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM - AVA

O Ambiente Virtual de Aprendizagem é um sistema on-
line que proporciona o desenvolvimento e distribuição de 
conteúdos diversos para cursos online e disciplinas semi-
presenciais para os alunos. Desse modo, desenvolvido 
para ajudar professores e tutores no gerenciamento de 
conteúdos e materiais complementares para os seus alu-
nos e na gestão dos cursos.

Com este ambiente, é possível acompanhar todo o pro-
cesso de aprendizagem por parte do aluno, além de gerar 
relatórios simples sobre performance e progresso, tanto 
dos alunos como dos tutores.

O Ambiente Virtual dos cursos da Universidade Aberta 
do Piauí é a plataforma Moodle (Modular Object Oriented 
Distance LEarning), um software livre de apoio à aprendi-
zagem, que pode ser instalado em várias plataformas que 
consigam executar o Banco de Dados MYSQL e a lingua-
gem PHP tais como Unix, Linux, Windows e MAC OS.

A plataforma permite a transmissão e organização dos 
conteúdos de materiais de apoio às aulas, pelo fato de ser 
uma ferramenta que permite produzir cursos e páginas da 
Web, facilita a comunicação (síncrona ou assíncrona), pos-
sibilitando contribuir para um padrão superior, seja no ensi-
no presencial, seja no ensino a distância.

A plataforma Moodle colabora com:
• Aumento da motivação dos alunos;
• Maior facilidade na produção e distribuição de conteú-

dos;
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• Partilha de conteúdos entre instituições;
• Gestão total do ambiente virtual de aprendizagem;
• Realização de avaliações de alunos;
• Suporte tecnológico para a disponibilização de conte-

údos de acordo com um modelo pedagógico e design ins-
titucional;

• Controle de acessos;
• Atribuição de notas.

Os recursos disponíveis para o desenvolvimento das 
atividades são: avaliação do curso; chat; diálogo; diário; 
fórum; glossário; lição; pesquisa de opinião; questionário; 
tarefa; incorporar vídeos do youtube e outras plataformas 
de stream de vídeo; disponibilização de livros e outros tex-
tos para os alunos.
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Como acessar a Plataforma Moodle

1 Acesse o Site https://nead.uespi.br/

Clique no botão “Plataformas” no menu superior. Em se-
guida, clique em “Graduação” e, depois, clique no curso 
“bacharelado em Administração UAPI”.

Você será redirecionado à página da plataforma, pro-
priamente com espaço para login e senha.
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2 Primeiro Acesso

Para realizar o primeiro acesso, digite o número de ma-
trícula no campo login e no campo senha. Clique em “aces-
sar” e você será direcionado a uma página para troca de 
senha. Como medida de segurança, cada aluno deverá 
criar sua própria senha. 

No campo senha atual, digite o número de matrícula e 
no campo nova senha o aluno deve digitar nova senha. 
Digite a nova senha novamente e depois clique em salvar 
mudanças.

Clique em continuar e você entrará na página do curso.

3 Uso da Plataforma
 
No canto superior esquerdo, você vai visualizar a área 

das mensagens, espaço de comunicação entre o curso e 
os alunos.

No botão “Perfil”, você deverá modificar o perfil, atuali-
zando-o, escrever , alterar e salvar o e-mail.
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O botão “Meus cursos” mostra as disciplinas em que 
você está matriculado, com os nomes dos professores e 
tutores.

Na disciplina, você encontra a organização em abas 
com a apresentação da disciplina e os módulos. Cada aba 
possui sessões com conteúdos sobre a disciplina, como 
plano de disciplina e outros arquivos, como livros, projetos 
e textos.

Na sessão “material didático” estão disponibilizados ou-
tros materiais, como links, outros livros e capítulos de livros.

Na sessão “Atividade proposta” constam os fóruns e ou-
tras atividades que o aluno deve participar ou executar e 
enviar para o professor.

Atividade de aprendizagem: quando o professor propõe 
atividade para responder, o aluno deve baixar o arquivo em 
word em seu computador, responder, salvar o arquivo e 
depois adicionar tarefa, arrastar o arquivo com as resposta 
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e enviar para a área pontilhada ou abrir a pasta e anexar, a 
partir do seu computador. O status deve ser alterado auto-
maticamente com nome “enviado para avaliação”.

Fórum: para participar do fórum, você deve clicar no bo-
tão responder, escrever o assunto e escrever a resposta e 
enviar. Tem disponível a opção de anexar um arquivo.

Avaliações: na prova presencial, o aluno faz a prova no 
polo e o tutor vai inserir as notas no sistema. O professor 
pode optar por realizar uma prova online via plataforma.

Para sua segurança, todas as vezes em que você ter-
minar a atividade, clique em “sair” e não somente feche o 
navegador.
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O CANAL EDUCAÇÃO

As aulas da Universidade Aberta do Piauí – UAPI serão 
realizadas através do Canal Educação, programa de me-
diação tecnológica do Governo do Piauí, através da Secre-
taria de Educação do Estado – SEDUC.

Com uma estrutura técnica e operacional eficiente e mo-
derna, as aulas do Programa Canal Educação são transmi-
tidas via satélite, a partir do estúdio instalado em Teresina, 
e recepcionadas em tempo real pelos polos com os kits 
tecnológicos, resultando em uma completa interatividade 
entre professor e aluno.

As aulas são ministradas por professores especializados 
em cada área do conhecimento, em conjunto com profes-
sores mediadores e tutores devidamente capacitados para 
orientar e aprofundar os conteúdos ministrados.
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A METODOLOGIA PEDAGÓGICA DA UAPI

O processo de ensino aprendizagem nos cursos da 
Universidade Aberta do Piauí se dará, essencialmente, a 
distância, mas com situações presenciais. Através dos re-
cursos da Plataforma Moodle e do Canal Educação, a me-
todologia pedagógica da UAPI oferece aos alunos a opor-
tunidade de realizar atividades do curso, a partir do uso 
do computador, tablet ou smartfone em horário adequado 
à sua rotina e dos encontros presenciais no polo UAPI do 
municípios para o qual foi aprovado.

Encontros presenciais – os encontros acontecerão a 
cada 15 dias, sempre aos sábados durante a manhã e tar-
de (de 8 horas às 12 horas e de 14 horas às 18 horas). 
Cada disciplina terá, pelo menos, dois encontros presen-
ciais, para as disciplinas de 30 horas, aumentando o nú-
mero de encontros presenciais conforme a carga horária 
da disciplina.

 Durante esses encontros aos sábados serão minis-
tradas aulas de duas disciplinas distintas: uma no turno da 
manhã, outra no turno da tarde. O tempo dos encontros 
serão divididos em momento teórico e prático: na primeira 
metade da manhã será ministrada a aula pelo professor 
que estará no estúdio do Canal Educação em Teresina e 
transmitida via satélite para os polos, onde os alunos rece-
berão a imagem e o som e terão possibilidade de interação 
via chat com o professor da disciplina e a outra metade da 
mesma manhã para aplicação de exercícios e avaliações 
presenciais, também através do Canal Educação. O tempo 
da tarde será dividido da mesma maneira para a segunda 
disciplina.
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  O primeiro momento da aula será utilizado pelos 
professores para explicações e revisões sobre o conteúdo 
teórico que o aluno já leu e estudou, a partir do material di-
dático disponibilizado na plataforma nos 15 dias anteriores.

Interação durante o encontro presencial – o modelo 
de aula da UAPI prioriza a interação aluno-professor e alu-
no-tutor, tanto via plataforma Moodle durante a semana, 
quanto via plataforma do Canal Educação durante a aula 
aos sábados.

Enquanto a aula acontece, os alunos poderão encami-
nhar perguntas e tirar as dúvidas através de um chat que 
será encaminhado pelo apoio técnico local. Dois profes-
sores (formador e assistente) estarão disponíveis para os 
alunos durante a aula: o professor formador estará diante 
das câmeras falando aos alunos, enquanto o professor as-
sistente estará recebendo as perguntas via chat encami-
nhadas pelos polos com as dúvidas dos alunos.

Parte das perguntas serão acumuladas em um banco 
virtual e o professor formador terá a responsabilidade de, 
no decorrer da semana seguinte a aula, responder e fa-
zer o encaminhamento dessas questões para o aluno via 
plataforma moodle. As perguntas poderão ser respondidas 
tanto pelo professor formador quanto pelo professor assis-
tente, ficando a critério dos mesmos o repasse para um 
monitor que estará dentro do estúdio onde encontra-se o 
professor formador. No decorrer da aula, que estará sendo 
ministrada pelo professor formador, as perguntas poderão 
ser respondidas ao vivo de acordo com a explanação do 
conteúdo teórico da disciplina. Caberá ao professor forma-
dor decidir a metodologia a ser adotada para responder 
aos questionamentos, se no decorrer da aula ou ao final. 
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Período das disciplinas - cada disciplina terá início 
e fim, via plataforma moodle de acordo com o calendário 
acadêmico e conforme a carga horária prevista no fluxo-
grama curricular do curso. As disciplinas terão início às se-
gundas-feiras.

Encontro Presencial - O primeiro encontro presencial 
será realizado no primeiro sábado após o início da discipli-
na na plataforma. No decorrer da semana, os alunos terão 
contato com a disciplina na plataforma,realizando as ati-
vidades, fóruns e  baixando o material desenvolvido  pelo 
professor para a disciplina. 

Divisão das disciplinas - Sempre ocorrerão duas disci-
plinas simultaneamente e, consequentemente, a aula pre-
sencial aos sábados será destinada a uma disciplina no 
período da manhã e a outra disciplina no período da tarde.

Atividades online -  São consideradas como atividades 
on line: fóruns, exercícios, chats, prova on-line , comparti-
lhamentos de vídeos, textos complementares  e livros  da 
disciplina e complementares.

Obrigações dos alunos – realizar a matrícula em tem-
po hábil; obter no mínimo 70% de presença nos encontros 
presenciais; participar de todas as atividades na platafor-
ma; realizar todas as avaliações presenciais e online;

Prova de segunda Chamada – É a prova que será apli-
cada no polo pelo coordenador local no sábado seguinte  à 
aplicação da prova presencial. Essa prova somente será 
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realizada para os alunos que preencheram o requerimento 
no polo em até 48 horas da realização da prova presen-
cial e deverá estar  justificando a ausência do aluno, assim 
como anexando documentos que se fizerem necessários 
(atestado, declaração da empresa para deslocamento a 
serviço no dia da prova presencial, etc).

Prova de Exame Final: É a prova que o aluno realiza 
quando não obtém nota aprovativa na disciplina e equivale 
a estar com nota  entre 4,0 e 6,9.  É aplicada no sábado 
seguinte à prova de segunda chamada. O aluno que não 
conseguir a média final 7,0 estará reprovado na disciplina 
e deverá aguardar nova oferta do curso para cursar nova-
mente a disciplina. Caso o aluno tenha obtido nota final na 
disciplina em até 3,9 estará, automaticamente, reprovado e 
não terá direito a fazer a prova de exame final.

Profissionais envolvidos:

Coordenador pedagógico – realiza o planejamento di-
dático e a política pedagógica da UAPI, acompanha o dia a 
dia das aulas no polo interagindo com o coordenador local 
para dirimir dúvidas e acompanha a disciplina na platafor-
ma.

Coordenador de curso – supervisiona o funcionamento 
do curso, acompanha o planejamento e realização das dis-
ciplinas, acompanha a disciplina na plataforma,convoca os 
professores formadores e assistentes para o nivelamento 
da disciplina, de acordo com calendário elaborado.
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Coordenador de tutoria – supervisiona e orienta o tra-
balho dos tutores acompanhando as atividades das disci-
plinas na plataforma, convoca e participa dos nivelamentos 
dos tutores quando do início das disciplinas.

Professores formadores – elaboram o material didá-
tico, ministram aulas, respondem questionamentos dos 
alunos, aplicam avaliações e acompanham todas as ativi-
dades na plataforma, no decorrer da disciplina interagindo 
com os alunos.

Professores Assistentes – auxiliam o professor forma-
dor da disciplina, podendo ministrar aula quando neces-
sário em substituição ao professor formador, respondem 
questionamentos dos alunos, aplicam avaliações e acom-
panham todas as atividades na plataforma no decorrer da 
disciplina interagindo com os alunos.

 
Tutores – acompanham a realização das atividades pe-

dagógicas pelos alunos na plataforma online, interagem 
com os alunos, corrigem as provas, preenchem os diários 
de notas, lançam notas na plataforma.

Coordenador de polo – responsável pela supervisão 
e manutenção do funcionamento do polo e demais ativi-
dades pedagógicas realizadas nos encontros presenciais;

Técnico em informática – responsável pelo funciona-
mento dos equipamentos eletrônicos que recebem o con-
teúdo transmitido pelo Canal Educação.
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POLOS DA UNIVERSIDADE  ABERTA DO PIAUÍ

ALTO LONGÁ –   CEEP ACRÍSIO VERAS -  Rua Virgílio 
Capelo, 286, Centro, CEP: 64360-000.

ALTOS –  Rua Tiradentes, 522, Centro CEP: 64290-000.

ASSUNÇÃO DO PIAUÍ –   U. E. SEBASTIÃO ALVES DOS 
REIS - Rua Manoel Messias Antunes Araujo, s/n, Estação, 
CEP 64333-000.

AVELINO LOPES –  U. E. DEPUTADO FERNANDO MON-
TEIRO - Praça Nossa Senhora das Mercês, s/n, Centro, 
CEP: 64965-000.

BARRO DURO –  Rua Sete de Setembro, 286, Centro , 
CEP: 64455-000.

BATALHA –  U. E. CONSELHEIRO SARAIVA -  Rua Luiz 
Castro, s/n.Centro, CEP: 64.190-000.

BELÉM DO PIAUÍ –  Rua José Francisco de Carvalho, 
S/N, Centro, CEP: 64678-000.

BERTOLÍNIA – U. E. FLORISA SILVA - Avenida Dirceu Ar-
coverde, s/n, Centro, CEP: 64870-000.

BOA HORA –  CEMTI PEDRO COELHO DE RESENDE 
- Rua Projetada s/n, Bairro Planalto São Raimundo, CEP 
64108-000.
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BRASILEIRA –  Rua Aurora Alves, 521, Centro, CEP: 
64265-000.
        
BURITI DOS MONTES –  U. E. ANTÔNIO DEROMI SOA-
RES - Rua Doca Marinho, 831. Bairro OITI, CEP: 64345-
000.

CABECEIRAS –   Avenida Francisco da Costa Veloso, s/n, 
Centro, CEP: 64105-000.

CAJUEIRO DA PRAIA –  - U. E. MANOEL RICARDO -  
Praça José Adrião, 49, Centro, CEP: 64.222-000.

CAPITÃO DE CAMPOS –  U. E. PAULO FERRAZ - RUA 
Francisco Fernandes, 184, Centro, CEP: 64.270-000.

CAPITÃO GEVÁSIO OLIVEIRA –  U. E. ALFREDO CAR-
LOS ALENCAR - Rua Modesto Vitor De Sousa, s/n, Cen-
tro, CEP: 64.763-000.

COLÔNIA DO GURGUÉIA –  CEEPRU PE. JOSÉ DE 
ANCHIETA CORTEZ - Avenida 13 de Maio, 2235, CEP: 
64885-000.

CONCEIÇÃO DO CANIDÉ –  U. E. CELESTINO FILHO - 
Rua 1 S, 136, Centro, CEP: 64740-000.

CRISTALÂNDIA –  U. E. CORONEL JOSÉ NOGUEIRA - 
Praça Petrônio Portela, 70, Centro, CEP: 64995-000.

CRISTINO CASTRO –  RUA PEDRO VIEIRA DO NASCI-
MENTO, 352, Centro, CEP 64920-000.
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CURIMATÁ – CENTRO ESTADUAL DE TEMPO INTE-
GRAL DESEMBARGADOR AMARAL - Praça Tiradentes, 
96, Centro, CEP: 64.960-000.

CURRAIS –  Avenida Nova Currais, s/n, Morada Nova, 
CEP: 64950-000.

CURRALINHOS – U. E. MENINO JOÃO PEDRO- Rua Ma-
noel Pereira Lopes, s/n, Centro, CEP: 64.453-000.

COCAL –  CEEP RURAL DEPUTADO RIBEIRO MAGA-
LHÃES -  Povoado Capiberibe, Zona rural, CEP: 64235-
000.

DOMINGOS MOURÃO – Rua Francisco Coelho de Brito, 
s/n, Centro, CEP: 64.250-000.

FRANCISCO MACEDO –  U. E. MARIA NEUSA DE SOU-
SA - Rua Raimundo Rodrigues Coutinho, 255, Vila Campi-
na, CEP: 64683-000.

FRONTEIRAS – Av. Landri Sales, 554, Centro, CEP: 
64.690-000.

GUARIBAS – CEMTI PAULO FREIRE - Rua Temístocles 
da Rocha, Fazenda, CEP: 64798-000.

HUGO NAPOLEÃO – U. E. ANTÔNIO FREITAS - Avenida 
Petronio Portela, 30, Centro, CEP: 644770-000.

JARDIM DO MULATO –  U. E. JOSÉ BORBA DE CARVA-
LHO - Avenida Jaime Morais, 160, Centro, CEP: 64495-
000.



UNIVERSIDADE ABERTA DO PIAUÍ - UAPI

33

JERUMENHA –  U. E. SEBASTIÃO ROCHA LEAL - Tra-
vessa Ministro Reis Veloso, s/n, Centro, CEP: 64830-000.

JOAQUIM PIRES –  U. E. JOSÉ MENDES VASCONCE-
LOS - Avenida Dr. Araújo, S/N, Centro, CEP: 64170-000.

JOSÉ DE FREITAS –  Centro de Treinamento Gov. Freitas 
Neto – Av. Americo Celestino, S/N, Centro, 64110-000.

JUAZEIRO DO PIAUÍ –  U. E. JOÃO ALVES DE MACEDO 
FILHO - Avenida São Francisco, 342, Centro, CEP: 64.343-
000.

LAGOA ALEGRE –  U. E. ELON MACHADO MOITA - Rua 
Orestes Borges, 78, Centro, CEP: 64138-000.

LAGOA DE SÃO FRANCISCO –  U. E. ARTUR GONÇAL-
VES DE SOUSA - Avenida Raimundo Florindo, 450, Cen-
tro, CEP: 64258-000.

LAGOA DO SÍTIO –  U. E. MARIANO RABELO DE SE-
PÚLVEDA - Avenida Mundico Féxis, s/n, Centro, CEP: 
64495-000.

LANDRI SALES –  U. E. DR. JOSÉ PINHEIRO MACHADO 
- Rua Marcos Parente, 401, Centro, CEP: 64 850-000.

MATIAS OLÍMPIO –  U. E. JOSÉ AMÁVEL - Rua Moisés 
Perci s/n.  Centro, CEP: 64150-000.

MILTON BRANDÃO – U. E. MARIA DE LOURDES LEAL 
NUNES BRANDÃO- Avenida Novo Retiro s/n- Centro CEP: 
64 253 000.
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NAZARÉ DO PIAUÍ –  Rua Antonio Faustino, 199, Centro, 
CEP 64.825-000.

NOSSA SENHORA DO NAZARÉ – U. E. DR. JOSÉ RI-
BAMAR LOPES - Rodovia Luís Edvirgens, PI 320, CEP: 
64288-000.

NOVA SANTA RITA –  U. E. TERESINHA DE JESUS SOA-
RES AMORIM- Rua Antonio Soares de Moura, s/n, Centro, 
CEP: 64764-000.

OLHO DÁGUA DO PIAUÍ –  AV. Norberto Lima, s/n, Cen-
tro, CEP: 64468-000.
PADRE MARCOS –  U. E. CONSTANCIO CARVALHO - 
Avenida José De Moura Leal, 218, Centro, CEP: 646800-
000.

PALMEIRA DO PIAUÍ –  U. E. MARTIM PINHEIRO - Rua 
Simão Borges, s/n, Centro, CEP: 64925-000.

PALMEIRAIS – PI 130,  s/n. Bairro: Serra Negra, CEP: 
64.420-000.

PEDRO II –   CEEP PROFª ANGELINA MENDES BRAGA 
-  Rua Lauro Cordeiro s/n, Boa Esperança, CEP 64255 – 
000.

RIBEIRO GONÇALVES –  Rua São João, 250, Vila Nova, 
CEP: 64865-000.

SANTA CRUZ DOS MILAGRES –  U. E. EUSTÁQUIO 
PORTELA - Avenida Antônio Tomé, s/n. Centro, CEP:315-
000.
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SANTA FILOMENA –  U. E. PROFESSORA DELFINA SO-
BREIRA DE QUEIROZ - Rua Leonidas Melo, 366, Centro, 
CEP: 64945-000.

SANTANA DO PIAUÍ –  Rua 07 de Setembro, 142, centro, 
CEP 64615-970.

SÃO FÉLIX DO PIAUÍ – Rua Prefeito Wilson Pio, s/n, San-
to Antônio, CEP: 64375-000.

SÃO FRANCISCO DO PIAUÍ –  U. E. MÁRIO COELHO 
NETO- Rua Santa Inês, s/n, Rua Nova, CEP: 64550-000.

SÃO JOÃO DA SERRA –  U. E. UBIRACI CARVALHO - 
Avenida da Integração, 240, Santa Rita, CEP: 64350-000.

SÃO JOÃO DO ARRAIAL –  U. E. FRANCISCO TOMAZ - 
Avenida Vicente Augusto,  449, Centro, CEP: 64.155-000.

SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE – U. E. RITINHA ROSA 
DE MOURA - Rua Dionisia Rosa Teixeira, s/n, Centro, CEP: 
64378-000.

SÃO MIGUEL DO TAPUIO – U. E. DONA ROSAURA MU-
NIZ BARRETO - Avenida Major Gonçalo de Araujo Chaves, 
s/n, Bairro Nossa Senhora de Fátima. CEP: 64330-000.

SOCORRO DO PIAUÍ –  U. E. FRANCISCO TEIXEIRA - 
Rua Costa e Silva, 590, Bairro Centro, CEP: 64720-000.
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TERESINA – ZONA SUL –  CAIC MELO MAGALHÃES - 
Rua Cacique, s/n, Promorar, CEP: 64001-970.

VILA NOVA DO PIAUÍ –  U. E. LUIZ UBIRACI DE CAR-
VALHO - Travessa José Ângelo Leal, S/N, Bairro Ulisses 
Guimarães, CEP: 64688-000.
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