
COMUNICADO 

 

A Seção de Expedição e Registro de Diplomas – SERD, vinculada à Secretaria de Registro e 

Controle Acadêmico – SRCA da Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf), informa 

que os diplomas da listagem referente ao Lote 003/2020, divulgada hoje, assim como os demais 

diplomas já registrados e que ainda estão sob custódia deste setor, continuam sem a realização 

da entrega devido à suspensão do atendimento presencial, motivada pelas normas de 

isolamento social em função da pandemia. 

No caso dos diplomas que seriam enviados para o SIC/SBF e para o SIC/SRN, assim que 

possível será enviado pelo malote institucional.  Já quanto à viabilidade de entrega pelos SICs 

durante a pandemia, será necessário que o interessado verifique junto ao respectivo SIC.  

Assim, já que temporariamente não está sendo possível a entrega dos diplomas, caso 

necessitem de documento que comprove o registro do diploma em seu nome, a SERD emitirá 

pelo sistema uma CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR do diploma que será encaminhada ao(à) 

graduado(a) que solicitar através do seu e-mail institucional (@discente.univasf.edu.br). O e-mail 

para comunicação é diploma.srca@univasf.edu.br, escreva no assunto: RECEBIMENTO DE 

DIPLOMA - Nome do discente (nome do curso).   

Para os graduados abaixo listados, a SERD informa que seus nomes não foram 

relacionados na listagem do Lote 003/2020 por ter apresentado problemas gráficos nos diplomas 

confeccionados, motivo pelo qual estão em fase de reimpressão. Contudo, quando a reimpressão 

estiver na SERD será realizada a divulgação no site. 

DIPLOMADO CURSO 

1. JAYELEN ALVES FERREIRA CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

2. JEFFERSON SILVA ALENCAR  ADMINISTRAÇÃO 

3. THAYANE DE SOUZA BARROS  PSICOLOGIA 

4. VINICIUS LIMA FERRAZ  MEDICINA 

5. YANE SILVA SANTOS  FARMÁCIA 

 

Quanto ao diploma do graduado abaixo, a SERD informa que houve problema na 

documentação e que o interessado verifique as informações prestadas no e-mail enviado em 

11/05/2020 e caso tenha dúvidas entre em contato. 

DIPLOMADO CURSO 

1. JOSE MARIO DE SOUZA JUNIOR EDUCAÇÃO FÍSICA – BACHARELADO 

 

Agradecemos a compreensão e a colaboração de todos. 

 

Petrolina, 20 de julho de 2020. 

 

Iolanda Candido 

Chefe da Seção de Expedição e Registro de Diplomas – SERD 


