Salvador, 12 de julho de 2021
Assunto: Semana do mutirão de atendimento

Prezado(o) estudante,
Entre os dias 12 e 16 de julho, estaremos realizando um mutirão de atendimento personalizado,
presencial e virtual, aos estudantes de graduação. A atividade é uma continuidade do processo de
suspensão parcial das atividades acadêmicas do UNISBA para o semestre 2021.2 e será utilizado para
sanar dúvidas e orientar acerca dos processos educativos.
Todos os atendimentos presenciais serão feitos no Prédio Central do UNISBA, conforme datas e horários
informados abaixo. Todos os protocolos sanitários para evitar a contaminação do novo coronavírus serão
seguidos, portanto, todos deverão utilizar máscaras, manter o distanciamento social, higienizar as mãos
com álcool em gel, bem como terão a temperatura aferida ao acessar o prédio.
Os canais de comunicação virtual continuam funcionando normalmente e todos(as) poderão acessar a
Secretaria Acadêmica, o Setor Financeiro, os Setores dos Programas Estudantis (FIES E PROUNI) por e-mail
ou pelos telefones da instituição, conforme segue:
Núcleo de Assistência Social
Telefone: (71) 4009-2858
E-mail: remotoassistenciasocial@unisba.edu.br
Núcleo FIES
Telefone: (71) 4009-2868
E-mail: mclima@unisba.edu.br ou acopereira@unisba.edu.br
Núcleo Financeiro
E-mail: financeiro@unisba.edu.br
Secretaria Geral de Cursos
Telefone: (71) 4009-3681
E-mail: remotosecretaria@unisba.edu.br
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Nesses dias, os alunos(as) poderão solicitar seus documentos (históricos, ementas, etc.) sem custos, bem
como, tirar dúvidas sobre pendências financeiras e Programas Estudantis. A solicitação de documentos
pode ser feita presencial ou virtualmente, clicando neste link.
Nesta semana, duas instituições parceiras estarão presentes no UNISBA com suas equipes do FIES,
PROUNI, REGISTRO ACADÊMICO E COORDENAÇAO PEDAGÓGICA para esclarecimentos, caso tenha
interesse em transferência para uma delas.
O atendimento será feito por ordem de chegada das 09 às 19 horas, de terça a quinta-feira (13 a
15/07/21), e das 09 às 16 horas, na sexta-feira (16/07/21), seguindo, também, as agendas e orientações
das IES parceiras apresentadas abaixo.
Mas, se você estiver impossibilitado(a) de comparecer presencialmente nesses dias, poderá fazê-lo em
qualquer momento posterior ou solicitar atendimento virtual pelos canais regulares da Instituição,
conforme informado acima.
Salientamos que o UNISBA manterá seus processos acadêmico-administrativos funcionando
normalmente após a data de finalização deste mutirão de atendimento.
Segue abaixo o cronograma e contatos das instituições parceiras que estarão aqui nesta semana:

UCSAL
12/07 (segunda-feira):
Reunião entre os coordenadores do UNISBA e da UCSAL e atendimentos remotos entre alunos e
coordenadores. Caso queira você pode entrar em contato com o responsável por benefícios da UCSAL,
conforme contato telefônico abaixo.
Programas Estudantis e Benefícios - Marcos Paranhos - (71) 99218-8554
13 a 16/07 (terça a sexta-feira):
Plantão da equipe Comercial no Prédio Central do UNISBA
Terça a quinta-feira, das 10 às 19 horas.
Sexta-feira, das 09 às 15 horas.
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Atendimento presencial com a coordenação da UCSAL no campus do UNISBA:
13/07 (terça-feira), às 10h – Direito – Profa. Germana - (71) 999102-6243
14/07 (quarta-feira), às 10h – Psicologia – Prof. Júlio - (71) 98134-9033
14/07 (quarta-feira), às 14h - Educação Física – Profa. Verena - (71)98154-5965
15/07 (quinta-feira), às 10h - Enfermagem e Fisioterapia – Profa. Verena - (71)98154-5965
15/07 (quinta-feira), às 14h – Administração - Profa. Lea- (71) 99100-2520
15/07 (quinta-feira), às 14h - Jornalismo Prof. Marcelo – (71) 99987-6936
16/07 (sexta-feira) às 18h: Encontro virtual com todos os estudantes do UNISBA com participação da
reitoria, pró-reitoria, coordenadores e comercial da Ucsal. O link será divulgado posteriormente pela
UCSAL.

UNINASSAU
Dia 12/07 (segunda-feira) - Reunião com coordenadores e direção da faculdade - alinhamentos do
acolhimento (virtual ou presencial) conforme agendamento.
De 13 (terça-feira) a 16/07 (sexta feira):
Plantão da equipe de Programa Estudantil, Central de Relacionamento ao Aluno e Coordenadores no
Prédio Central do UNISBA.
13/07 a 15/07, das 09 às 19 horas.
16/07, das 09 às 16 horas.
Plantão presencial dos coordenadores por curso no campus da UNISBA
13/07
09 às 13 horas - Direito/ Fisioterapia
13 às 17 horas - Educação Física
17 às 20 horas - Administração
14/07
09 às 13 horas - Psicologia/ Educação Física
13 às 17 horas - Educação Física
17 às 20 horas - Fisioterapia
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15/07
09 às 13 horas - Direito/ Psicologia
13 às 17 horas - Educação Física/ Fisioterapia
17 às 20 horas - Fisioterapia
16/07
09 às 13 horas - Fisioterapia
13 às 17 horas - Psicologia
17 às 20 horas - Psicologia
Confira os contatos dos coordenadores de curso da UNINASSAU:
ADMINISTRAÇÃO - Acácio Junior - contabeis.ssa@mauriciodenassau.edu.br – (71) 99232-1388
FISIOTERAPIA - Ana Paula / Daniela Gomes fisioterapia.ssa@mauriciodenassau.edu.br/fisioterapia.merces@mauriciodenassau.edu.br – (71) 999670010 e 98203-4660
EDUCAÇÃO FISICA - Rodrigo Brandão - edfisica.ssa@mauriciodenassau.edu.br – (71) 98893-8767
PSICOLOGIA - Helen Copque - psicologia.ssa@mauriciodenassau.edu.br – (71) 99310-0005
DIREITO - Andréa Brito - direito.ssa@mauriciodenassau.edu.br – (71) 99925-0161
ENFERMAGEM - André Freitas - enfermagem.ssa@mauriciodenassau.edu.br - 99180-5349

Atenciosamente,
ABEFS – Associação Brasileira de Educação Familiar e Social da Bahia
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