
 

SERVIÇOS DA UNIVASF REALINHAMENTO DA OFERTA DE SERVIÇOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRÂMITES ADMINISTRATIVOS 
 

PROEX - Alteração dos prazos de atendimento às demandas de estágio; alteração 
de procedimentos de funcionamento das ações extensão, Espaço Plural, 
Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (Pronera/Univaf) e do 
Centro de Recondicionamento de Computadores (CRC) e nos procedimentos de 
avaliação de projetos. 
 
PRPPGI – alteração nos prazos para emissão de declarações e certificados (20 dias 

úteis); Maior prazo para atendimento de verificação de pendências e verificação 

de láurea, demandas da SRCA; Ajustes nos procedimentos para cadastro de 

grupos de pesquisa e projetos de pesquisa; Ajustes nos procedimentos para 

avaliação de relatórios parciais e finais, bem como resumos submetidos para a 

Scientex; Ajustes nos processos seletivos para a concessão de bolsas, retirando a 

avaliação dos projetos de pesquisa por pareceristas externos à instituição. 

TV Caatinga-Suspensão da cobertura e divulgação de eventos; 
 
ASCOM- Ajustes nas atividades de cobertura jornalística e fotográfica dos 
eventos.  
 

SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS E DIÁRIAS Manutenção de diárias de servidores para reuniões e deslocamentos intercampi; 
diárias para aulas de campo confirmadas; manutenção de diárias e passagens 
para programas com recursos próprios. 

AGENDAMENTO DE TRANSPORTE Reavaliação da atual agenda de viagens  com base em critérios de distância e 
prazos; suspensão de novos agendamentos.   
 



 
 
 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: PROEN, SGP 
PROCURADORIA FEDERAL, CPPD. 

 
Ajustes no horário de atendimento da Pró-reitoria de Ensino, Superintendência 
de Gestão de Pessoas, da Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD) e da 
Procuradoria Federal junto à Univasf. 

 
 
 
 
 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO NAS BIBLIOTECAS 

Ajustes no horário de funcionamento das bibliotecas: 
 
Campus Paulo Afonso: 8h às 17h   
Campus Ciências Agrárias: 8h às 16h   
Campus Petrolina – Sede: 8h às 20h (seg. a sex.) 8h às 12h (sábado)  
Campus Juazeiro: 9h às 20h (seg. a sex.)  *Não funcionará aos sábados.  
Campus São Raimundo Nonato:  9h às 12h - 14h às 20h   
Campus Senhor do Bonfim: a ser definido.  
Campus Salgueiro: 8h às 18h  *Não houve alteração de horário 
 
 

 
 

AGENDAMENTO DE AUDITÓRIOS E KIT EVENTOS 

Reavaliação da atual agenda e suspensão de novos agendamentos. 
Suspensão da entrega de KIT EVENTOS, para que se possa manter atendimento as 

demandas de material de expediente mensal dos setores. 

 

 
 
 
 

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 

Alteração nas rotas do transporte estudantil; 
Extinção da modalidade P2 nos Restaurantes Universitários; 
Novos Limites para Concessão de bolsas e auxílios; 
Destaca-se ainda que o programa de assistência Estudantil da Univasf, apesar de 
não ter sofrido bloqueio foi impactado no que se refere à contrapartida 
financeira realizada com recursos de custeio da instituição, cujo 
contingenciamento impossibilitou a referida contrapartida e resultou na 



diminuição do número de bolsas e auxílios concedidos aos estudantes; 
 

 
EACC - ESPAÇO ARTE, CIÊNCIA E CULTURA 

 

Suspensão das atividades de agendamento, planejamento e execução das visitas. 
 
 

 
 
 

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO – PREFEITURA 
UNIVERSITÁRIA 

Manutenção das demandas de caráter emergenciais, priorizando os eventuais 
serviços de falta de energia em setores que sejam imprescindíveis para o ensino e 
pesquisa, como também os eventuais vazamentos de água. 
Suspensão dos Serviços de marcenaria, refrigeração, eletrônica e elétrica, 
manutenções; 
Suspensão da manutenção da piscina do Campus Juazeiro; 
Suspensão das manutenções das Câmaras Frias; 
Ar condicionado: reparos de equipamentos parados, priorizando os espaços onde 
seja imprescindível a climatização, a exemplo de alguns Laboratórios, Biotérios, 
Salas de Reagentes, Salas de TI. 
 

 

 

 

 

 

 

 


