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Prezado(a)s, 

É tempo de nos cuidarmos, ainda mais, a distância! 
 
Assim, tendo em vista a necessidade de suspensão das atividades acadêmicas e 
administrativas da Univasf, como medida de contenção da propagação do Novo 
Coronavírus (Covid-19), informamos que todas as atividades administrativas da 
Secretaria de Educação a Distância (Sead) serão realizadas por meio de trabalho 
remoto. 

 
O atendimento ao público será realizado por e-mail, sendo o principal contato o 
sead@univasf.edu.br. Também, continuamos atento(a)s às demandas enviadas pelo 
Sistema de Atendimento Acadêmico (http://www.sead.univasf.edu.br/esic/login.php), 
bem como pelas que nos são encaminhadas pela Nova Plataforma EAD 
(https://plataformaead.univasf.edu.br/sead/login/). 

Além disso, ressaltamos que todos os cronogramas dos editais de seleção de 
processos seletivos, para os cursos a distância, e todas as suas etapas seguem 
sendo executadas, também, via trabalho remoto. O(a)s interessado(a)s poderão 
acessar as fases públicas pelo Portal da Sead: http://sead.univasf.edu.br/editais/ e 
pelo Sistema de Inscrições em Processos Seletivos, por meio do link: 
https://www.sistemas.univasf.edu.br/ps. As informações e as dúvidas, referentes a 
esses processos seletivos, estão sendo atendidas/esclarecidas, diariamente, pela 
Coordenação de Processos Seletivos da Sead, utilizando-se o e-mail 
processoseletivo.sead@univasf.edu.br. 

Como modo de atender as demandas específicas e/ou emergenciais, disponibilizamos 
os diversos canais e contatos dos nossos setores: 

 
Coordenação Administrativa e Acadêmica: siga.sead@univasf.edu.br 
Gestão de Bolsas do Sistema UAB/Univasf: uabunivasf@gmail.com 
Suporte técnico da Plataforma Virtual de Aprendizagem: 
caitano.suporte.sead@gmail.com e moodle.sead@univasf.edu.br 
Apoio Pedagógico: apoiopedagogicovirtual@univasf.edu.br 
Coordenação Financeira da Sead: financeiro.sead@univasf.edu.br 

Registramos, ainda, que cada curso, realizado pela Sead, com exceção dos cursos 
online e abertos, continuará com o atendimento às suas demandas pelo e-mail da 
respectiva Secretaria e/ou da Coordenação: 

 
Graduação: 

 
Bacharelado em Administração Pública: curso-ap@univasf.edu.br 
Licenciatura em Ciências Biológicas: biologia.ead@univasf.edu.br 
Licenciatura em Ciência da Computação: computacao.ead@univasf.edu.br 
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Licenciatura em Educação Física: educacaofisica.ead@univasf.edu.br 
Licenciatura em Pedagogia: pedagogiaead@univasf.edu.br 

Especialização: 
 
Desenvolvimento Infantil: especialdesenvolvimentointanfil@yahoo.com.br 
Educação Ambiental Interdisciplinar: eeai.ead@univasf.edu.br 
Educação, Contemporaneidade e Novas Tecnologias: secretariaecnt@univasf.edu.br 
Ensino de Matemática: eem.ead@univasf.edu.br 
Ensino de Química e Biologia: eeqb.ead@univasf.edu.br 
Gestão em Saúde: secretariags@univasf.edu.br 
Gestão Pública: secretariagp@univasf.edu.br 
Gestão Pública Municipal: secretariagpm@univasf.edu.br 
Libras: librasead@univasf.edu.br 

Estágio: 

 
Estágio Administração Pública: estagio.sead@univasf.edu.br 

 

 
Esperando que, brevemente, possamos retomar nossas atividades com toda a 
segurança que a Comunidade Acadêmica requer e merece, reforçamos que estamos 
à disposição sempre! 
 
 

Atenciosamente. 
 

 
 

 
(Assinado digitalmente em 25/03/2020 12:29 ) 

FRANCISCO RICARDO DUARTE 

SECRETARIO 

Matrícula: 1304401 
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