
Para auxiliá-los, a Univille preparou as seguintes equipes para 

que possam acolher, tirar suas dúvidas e esclarecimentos 

necessários para se manterem tranquilos e informados durante o 

período de suspensão das aulas presenciais – até 17 de abril.

A Universidade estará empenhada em atender as solicitações 

da melhor maneira possível, disponibilizando os seguintes 

canais para contato: 

Orientações relacionadas ao pagamento da mensalidade, 

parcelamentos, boletos, financiamentos e declarações 

financeiras podem ser solicitadas para financeiro@univille.br 

ou pelo WhatsApp (47) 9 8457-7355

olá,
estudante!
esperamos que todos estejam bem!
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são francisco do sul

�nanceiro

Para informações sobre pagamentos de mensalidade, 

parcelamentos, boletos, bolsas e financiamentos, entrar em 

contato com financeirosbs@univille.br

�nanceiro

Dúvidas e dificuldades relacionadas à  tecnologia da 

informação (TI) você pode contar com a equipe da TI, que 

estará  à disposição para suporte pelo e-mail 

suporteti@univille.br

suporte tecnologia
da informação

Dúvidas e dificuldades relacionadas à tecnologia da 

informação (TI) você pode contar com a equipe da TI, que 

estará  à disposição para suporte pelo e-mail 

tisbs@univille.br

suporte tecnologia
da informação

Dúvidas e dificuldades relacionadas à  tecnologia da 

informação (TI) você pode contar com a equipe da TI, que 

estará  à disposição para suporte pelo e-mail 

kvmti@univille.br

suporte tecnologia
da informação

Tire suas dúvidas sobre pagamento da mensalidade, parcelamentos, boletos, 

financiamentos, declarações financeiras além de matrículas, solicitações de 

documentos, dispensa de disciplinas e outros serviços acadêmicos: 

Biologia Marinha: biomar.sfs@univille.br

Direito: direito.sfs@univille.br 

EaD: polosfs@univille.br

O atendimento psicológico pode ser solicitado pelo e-mail 

cre@univille.br ou pelo WhatsApp (47) 9 8429-1013

atendimento psicológico

O atendimento psicológico pode ser solicitado pelo 

WhatsApp (47) 9 9265-4466

atendimento psicológico

No caso de dúvidas sobre Bolsas de Estudo, fale 

com  bolsas.estudo@univille.br 

Alguns programas de bolsas estão com os cronogramas 
alterados por conta da situação atual, mas podemos te ajudar e 
tirar suas dúvidas até que tudo se normalize! 

bolsas de estudo

Orientações sobre sua matrícula, solicitações de 

documentos, dispensa de disciplinas e outros serviços 

acadêmicos poderão ser solicitados pelo e-mail - 

caa@univille.br  ou WhatsApp (47) 9 8471-7518

atendimento acadêmico

Orientações sobre sua matrícula, solicitações de 

documentos, dispensa de disciplinas e demais serviços 

acadêmicos poderão ser solicitados pelo e-mail 

secsbs@univille.br

atendimento acadêmico

A Central de Relacionamento com o Estudante (CRE) está à 

disposição para atendimento e suporte às questões 

relacionadas a possíveis dificuldades de aprendizagem e 

orientação pedagógica. Os canais disponíveis para 

atendimento são pelo e-mail cre@univille.br e pelo 

WhatsApp (47) 9 8429-1013

questões relativas
a di�culdades de
aprendizagem

Em relação aos estudantes com deficiência, a Central de 

Relacionamento com o Estudante (CRE) está à disposição 

para suporte pelo e-mail cre@univille.br ou pelo WhatsApp 

(47) 9 8429-1013

Sua dúvida não está relacionada a 

nenhuma das questões acima? Fale com a 

Ouvidoria: ouvidoria@univille.br

Para outras dúvidas, use o canal pelo 

WhatsApp institucional de São Bento do 

Sul: (47) 9 8884-8169

Sua dúvida não está relacionada a nenhuma 

das questões acima? Envie para o Whatsapp 

Institucional da Univille (47) 98836-7106

questões relativas
a estudantes com
de�ciência

No caso de dúvidas sobre Bolsas de Estudo, fale 

Alguns programas de bolsas estão com os cronogramas 
alterados por conta da situação atual, mas podemos te ajudar e 

No caso de dúvidas sobre Bolsas de Estudo, fale 

Alguns programas de bolsas estão com os cronogramas 
alterados por conta da situação atual, mas podemos te ajudar e 

No caso de dúvidas sobre Bolsas de Estudo, fale No caso de dúvidas sobre Bolsas de Estudo, fale 

agradecemos a compreensão e �camos à

disposição para esclarecer as dúvidas.


