ÓRGÃOS SUPLEMENTARES:

Laboratório de Imunopatologia Keizo Asami (LIKA)
O LIKA possui diversas linhas de pesquisa e, dentre elas, destacam-se aquelas relacionadas ao
diagnóstico e à proposição de novos procedimentos terapêuticos. Neste sentido, o Laboratório
atua no desenvolvimento de estratégias de aumento de resolução para diagnósticos em
doenças genéticas, agentes infecciosos, doenças adquiridas ou auto-imunes.
Além de trabalhar nessas pesquisas, o LIKA também empreende esforços para o
desenvolvimento de novas estratégias na área de saúde, tais como vacinas ou diferenciação
celular programada com uso de células totipotentes (células tronco).
Tem por missão:


Formar recursos humanos de qualidade e desenvolver métodos, sistemas e produtos
biotecnológicos associados a diagnóstico e métodos terapêuticos humanos e animal,
visando a melhor qualidade de vida do todos;



Desenvolver atividades científicas e tecnológicas com vistas à criação e transmissão
do conhecimento;



Facultar suas instalações, equipamentos e seus recursos humanos ao melhoramento da
qualidade do ensino e das pesquisas desenvolvidas pela Universidade Federal de
Pernambuco.

Núcleo de Saúde Pública (NUSP)
É responsável por desenvolver projetos e programas de promoção da saúde no âmbito da
Universidade e fora dos limites acadêmicos. A ações são executadas por meio de convênios
firmados com organismos e instituições nacionais e internacionais levando benefícios a todas
as regiões pernambucana.

Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI)
É responsável por realizar a gestão de infraestrutura de software e hardware da UFPE e o
planejamento e execução da política de informática da universidade.

O NTI tem também a responsabilidade de pesquisar, desenvolver, executar e participar de
projetos em Tecnologia de Informação e serviços de informática, bem como de captar
recursos através de projetos, consultorias e serviços. Além de ter uma atuação voltada para a
comunidade acadêmica, o NTI realiza ações para toda a sociedade, por meio de cursos de
extensão.

Editora Universitária
É responsável pelo apoio à produção intelectual dos docentes e pesquisadores da
Universidade e pela impressão de publicações diversas, como livros, periódicos, mapas,
folders, cartazes, entre outros materiais. Além de atender à comunidade acadêmica no que diz
respeito ao ensino, pesquisa e extensão, a Editora Universitária também presta serviços, por
meio de contratos ou convênios, a pessoas físicas e jurídicas de direito público ou privado.

Hospital das Clínica (HC)
Tem por missão prestar um serviço de excelência à sociedade nos âmbitos da assistência, do
ensino, da pesquisa e da extensão, com o intuito de avançar nos conhecimentos científicos
relacionados à saúde, promoção e preservação da vida.

Sistema Integrado de Bibliotecas (SIB)
O objetivo do SIB é difundir informação, democratizar o conhecimento acadêmico e apoiar as
atividades de ensino, pesquisa e extensão da UFPE. É formado pela Biblioteca Central e mais
13 unidades localizadas nos Centros Acadêmicos, Colégio de Aplicação. Juntas, reúnem em
sua coleção cerca de 300 mil títulos com mais de 1 milhão de exemplares. Tem missão de
contribuir para a construção e preservação do conhecimento científico, tecnológico e cultural,
promovendo o acesso e ampla disseminação da informação da informação em seus diversos
suportes, em apoio ao ensino, pesquisa e extensão da UFPE.

Núcleo de TV e Rádio Universitárias (NTVRU)
Tem como missão promover a comunicação pública de maneira democrática e participativa,
estimulando a formação crítica e a construção do conhecimento.

Núcleo de Educação Física e Desportos (NEFD)
É responsável por estimular e desenvolver projetos relacionados às práticas esportivas. Esta
instância atua em parceria com o Ministério do Esporte, a Secretaria Estadual de Esportes e
diversas federações e confederações esportivas. Em suas atribuições, o NEFD não faz
qualquer distinção de classe social, pois o seu objetivo principal é promover a integração das
pessoas através do esporte e de atividades de lazer.

