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Assistência Estudantil



Assistência Estudantil

- Serviços
- Editais
- Moradia Estudantil e Restaurante Universitário fechados por 

enquanto, apenas fazemos atendimentos de demandas aos 
moradores para buscarem seus pertences, por exemplo.

- Pagamento de Auxílios e Bolsas
- Atendimentos Especializados



Assistência Estudantil - Serviços

- Atendimentos Especializados
- Serviço de Psicologia

- atendimento remoto, solicitado em formulário no site da 
instituição.

- Serviço Social
- campanhas, acolhimento...
- práticas de parecer social e visitas domiciliares não 

permitidas no momento.



Assistência Estudantil
- Contatos

- coae.angicos@ufersa.edu.br
- servicosocial.angicos@ufersa.edu.br
- psicologia.angicos@ufersa.edu.br
- whattsapp COAE +55 84 99178-0757

- Horários
- de 7h30 às 11h30, de 13h30 às 17h30

- *obs: Eu gostaria de fazer uma ressalva com relação ao nosso contato de whatsapp: eu 
tenho certa dificuldade de acompanhar mensagens por lá porque se não a gente passa o 
dia respondendo e não consigo fazer outra coisa. Então, eu recomendo que se for algo de 
urgência, mande e-mail pra gente que a resposta é mais rápida. 

mailto:coae.angicos@ufersa.edu.br
mailto:servicosocial.angicos@ufersa.edu.br
mailto:psicologia.angicos@ufersa.edu.br


Biblioteca



Biblioteca
- Serviços

- Biblioteca Virtual da Pearson
- Minha Biblioteca 
- Normas da ABNT
- Capacitações
- Devoluções em casos excepcionais a serem tratados por 

agendamento através do e-mail da biblioteca.
- Empréstimos, doações e uso dos espaços e ambientes da 

biblioteca continuarão suspensos.
- Outras informações na Página da UFERSA -> Serviços -> 

Biblioteca ou direto pelo link: https://bibliotecas.ufersa.edu.br/

https://bibliotecas.ufersa.edu.br/


Biblioteca
- Produtos e Serviços da BCA na Página da UFERSA / Bibliotecas: 

https://bibliotecas.ufersa.edu.br/
- Produtos: catálogo online, BDTD, videos aulas, periódicos online, 

bases de dados / portal de periódicos Capes
- Serviços: bibliotecas virtuais / biblioteca virtual e minha biblioteca, 

orientações aos concluintes, aquisições bibliográficas
- Ferramentas de produção: normas ABNT & documentos 

regulatórios / Gedweb, gerenciadores bibliográficos, ficha 
catalográfica automática,  more

- Perguntas frequentes, redes sociais (insta @bca_ufersa) e 
contatos

-

https://bibliotecas.ufersa.edu.br/


Biblioteca

- Contato
- biblioteca.angicos@ufersa.edu.br

- Horários
- Das 08h às 12h e das 13h às 17h.

mailto:biblioteca.angicos@ufersa.edu.br


Secretaria Multidisciplinar



Secretaria Multidisciplinar
- Serviços

- Estágios
- Protocolo, requisições
- Atendimento aos alunos do Sisu
- Registro Escolar, tudo remotamente: cancelamento dos 

trancamentos, aproveitamentos de disciplinas, reajustes, etc… 
- Secretaria de coordenações, departamentos, 

docentes



Secretaria Multidisciplinar
- Contato

- secretaria.cma@ufersa.edu.br

- Horários
- expediente administrativo flexível

mailto:secretaria.cma@ufersa.edu.br


Recursos Humanos



Recursos Humanos
- Serviços

- A entrega de documentos de forma presencial ao RH está 
suspensa. 

- O servidor deve reunir toda a documentação referente a 
processos, assinada e datada, na ordem correta, em um único 
pdf e enviar por e-mail.



Recursos Humanos
- Contatos

- rhangicos@ufersa.edu.br e leandro.marques@ufersa.edu.br
- Whattsapp Leandro +55 84 99605-2628

- Horários
- das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30

mailto:rhangicos@ufersa.edu.br
mailto:leandro.marques@ufersa.edu.br


Perguntas?


