
   
BOLETIM INFORMATIVO DISCENTE N° 17 

                                                                                                      Santa Teresa, 10 de julho de 2020. 

 Participamos que a ESFA está em fase de finalização do seu planejamento estratégico de retorno 

às atividades acadêmicas presenciais, previsto para agosto, a depender do Decreto do Governo 

Estadual. Informamos que o planejamento inclui protocolos de biossegurança, treinamentos, 
bem como adequação e demarcação dos espaços físicos considerando o distanciamento entre 

pessoas, dentre outros, de acordo com as orientações do Ministério da Saúde. 

 Reiteramos que, conforme previsto no calendário acadêmico, o processo de renovação de 

matrícula para o semestre 2020/2 será realizado de forma online, no período de 01 a 17 de julho 

de 2020. O tutorial de rematrícula encontra-se disponível no site 

http://www.esfa.edu.br/index.php/noticias/107-noticias/347-tutorial-de-renovacao-de-

matricula-semestre-2020-2; 

 Reiteramos que os discentes que necessitam elaborar Plano individual de estudos para o 

semestre 2020/2, deverão agendar o horário com a sua respectiva coordenação de Curso 

diretamente no Portal do aluno, conforme orientado no tutorial de matrículas também 

disponibilizado no Portal do aluno; 

 Reiteramos que, conforme previsto no calendário acadêmico, o recesso escolar compreenderá o 

período de 13 a 19 de julho; 

 Reiteramos que, conforme calendário acadêmico, iniciaremos o semestre 2020/2 no dia 20 de 

julho de 2020, com as atividades acadêmicas mediadas pelas Tecnologias da Informação e 

Comunicação, até o dia 31 de julho de 2020, de acordo com o Decreto Nº 4683 -R, do Governo 

Estadual; 

 Informamos que, durante o recesso escolar, 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  
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 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.  

Desejamos que esse período de recesso escolar seja proveitoso para você, acadêmica(o) da 

ESFA, e aguardamos seu retorno com alegria e entusiasmo! 

 

Escola Superior São Francisco de Assis   

Comitê de Gestão Estratégica de Contingências Acadêmicas   


