
NOTA OFICIAL 

 

COMISSÃO GESTORA DO PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NOS CURSOS 

DE GRADUAÇÃO PRESENCIAIS DA UNIVASF – CG-PS-ICG 2020 

 

Tendo em vista o cenário mundial de pandemia e o Oficio Circular nº 

003/2020/GR/UNIVASF de 16/03/2020, que trata sobre a atualização das Diretrizes e 

Procedimentos Preventivos da Disseminação do Coronavírus (COVID-19) na Univasf, a 

Comissão Gestora informa que: 

 

1) Os remanejamentos estão suspensos previamente até o dia 31/03/2020 ou até novas 

orientações. Tal procedimento pode ser adiado sem nenhum prejuízo, uma vez que 

as aulas estão suspensas. Essa medida pretende reduzir viagens e contatos físicos 

promovendo assim a segurança de todos os envolvidos. 

 

2) Em virtude da suspensão do atendimento ao público de forma presencial e de que os 

servidores estão trabalhando em revezamento com quantidade reduzida, os 

candidatos preferencialmente podem obter informações pelo site do processo seletivo 

- http://ingressodiscente.univasf.edu.br/index.php/ingresso-discente/ps-icg-2020. 

 

3) Em caso de dúvidas, os candidatos podem entrar em contato por e-mail: 

srca@univasf.edu.br ou por telefone (87) 2101-6764. 

 

4) Reforçando as orientações dadas pelas autoridades de saúde, incentivamos: 

 

 Lavar as mãos frequentemente com água e sabão por pelo menos 20 segundos. 

Se não houver água e sabão, usar um desinfetante para as mãos à base de álcool; 

 Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas; 

 Evitar contato próximo com pessoas doentes; 

 Não compartilhar objetos de uso pessoal como talheres, pratos, copos, garrafa e 

aparelhos eletrônicos; 

 Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar com um lenço de papel e jogar no lixo; 

 Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência; 

 Manter os ambientes ventilados; 

 Sempre que possível, usar álcool em gel 70% para higienização das mãos; 

 Adotar os protocolos indicados pelo Ministério da Saúde e autoridades sanitárias 

para o monitoramento de ocorrências e enfrentamento ao COVID-19. 

 Recomenda-se ainda utilização do aplicativo CORONAVÍRUS - SUS, do Ministério 

da Saúde, visando esclarecimentos de dúvidas e notificações acerca de 

aparecimento de sintomas. 

 

Agradecemos a compreensão de todos! 

Comissão Gestora do PS-ICG 2020 

http://ingressodiscente.univasf.edu.br/index.php/ingresso-discente/ps-icg-2020
mailto:srca@univasf.edu.br

