
   
BOLETIM INFORMATIVO DISCENTE N° 13 

                                                                                                      Santa Teresa, 10 de junho de 2020.   

 Informamos que está prorrogada a suspensão das atividades acadêmicas presenciais até o dia 30 

de junho de 2020, até segunda ordem. Mantém-se a oferta das disciplinas teóricas no AVA da 

ESFA - Plataforma Moodlerooms;  

 Lembramos que, conforme previsto no calendário acadêmico, não teremos aulas nos dias 11 e 

12 de junho de 2020; 

 Recomendamos a participação nas reuniões com os alunos proposta pela Direção da ESFA, 

conforme agenda publicada; 

 Convidamos a todos os alunos para participarem da live “Saúde Mental em tempos de Pandemia 

da Covid 19: prevenção ao abuso de álcool e outras drogas” que será realizada no dia 18 de 

junho (Quinta-feira), às 17h30min, no perfil do Instagram @esfasantateresa;   

 Informamos que a partir do dia 15/06/20 daremos início aos Fóruns Interdisciplinares de Cursos, 

iniciando com o Curso de Educação Física, link fef.esfa.edu.br. A programação e data de 

realização de cada curso será devidamente divulgada pelas respectivas coordenações de Cursos 

e Setor de Marketing da Instituição; 

 Reiteramos que a revista científica “Natureza online” está funcionando normalmente, recebendo 

submissão de manuscritos por meio do e-mail naturezaonline@esfa.edu.br. Para maiores 

informações acessem o site www.naturezaonline.com.br;  

 Reiteramos também, que a frequência às aulas será atestada pela participação, realização e 

entrega das atividades no AVA;   

 Permanece a orientação à sua rotina de estudos e, em caso de dúvidas ou esclarecimentos, 

informamos que continuam abertos os canais oficiais de comunicação da Instituição:   

Contatos Coordenações de Cursos:   

biomedicina@esfa.edu.br  

edu.fisica@esfa.edu.br  

veterinaria@esfa.edu.br  

psicologia@esfa.edu.br  

odontologia@esfa.edu.br   

Suporte Técnico: suporte@esfa.edu.br   

Apoio Psicopedagógico: app@esfa.edu.br   

Coordenação de Pesquisa: pesquisa@esfa.edu.br  

    

http://fef.esfa.edu.br/
http://www.naturezaonline.com.br/
http://www.naturezaonline.com.br/


 Reiteramos por fim, que o atendimento para tratativas financeiras poderá ser realizado pelos 

telefones institucionais 3259 3997 (ramal 3964 ou 3966) ou pelo celular/Whatsapp (27) 99244 

7181.  

Escola Superior São Francisco de Assis   

Comitê de Gestão Estratégica de Contingências Acadêmicas   


