
FINANCEIRO
Mensalidades, 
parcelamentos, boletos, 
financiamentos e 
declarações. 
      financeirosbs@univille.br
      (47) 98884-8169

ATENDIMENTO 
PSICOLÓGICO 
Apoio psicológico aos 
estudantes. 
    waleria.gomes@univille.br

SUPORTE TI 
Dúvidas e dificuldades 
relacionadas à tecnologia 
da informação. 
       tisbs@univille.br 
       (47) 3631-9110

TEM MAIS DÚVIDAS? 
Fale conosco pelo nosso 
Whatsapp Institucional: 
(47) 99608-3101

ATENDIMENTO 
ACADÊMICO
Matrícula, solicitação de 
documentos, dispensa de 
disciplinas e outros 
serviços acadêmicos. 
       secsbs@univille.br
       (47) 98884-8169

BOLSAS DE ESTUDO
Conheça os editais e 
oportunidades de bolsas de 
estudo. 
     bolsas.estudo@univille.br

SÃO BENTO DO SUL
CAMPUS
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SUPORTE ACADÊMICO
Atendimento e suporte aos 
estudantes com dificuldade de 
aprendizagem. 
       cre@univille.br
       (47) 98429-1013

SUPORTE TI 
Dúvidas e dificuldades 
relacionadas à tecnologia da 
informação. 
       suporteti@univille.br
       (47) 98421-4049

OUVIDORIA 
Fale conosco pelo 
ouvidoria@univille.br.

ATENDIMENTO PSICOLÓGICO 
Apoio psicológico aos estudantes. 
       cre@univille.br
       (47)98429-1013

ATENDIMENTO AO ACADÊMICO 
Matrícula, solicitação de 
documentos, dispensa de 
disciplinas e outros serviços 
acadêmicos. 
       caa@univille.br
       (47) 98471-7518

JOINVILLE

FINANCEIRO
Mensalidades, parcelamentos, 
boletos, financiamentos e 
declarações. 
       financeiro@univille.br 
       (47) 98457-7355

BOLSAS DE ESTUDO
Conheça os editais e 
oportunidades de bolsas de 
estudo. 
       bolsas.estudo@univille.br
       (47) 3461-9020

ACESSIBILIDADE
Os estudantes com deficiência 
têm apoio e suporte da Central de 
Relacionamento com o Estudante. 
       cre@univille.br 
       (47) 98429-1013

CAMPUS

DCE UNIVILLE 
Quer falar com o Diretório Central 
dos Estudantes? Mande uma 
mensagem para: 
       atendimento.dce@univille.br
       (47) 99772-1887
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CENTRO - JOINVILLE
UNIDADE

SUPORTE ACADÊMICO
Atendimento e suporte aos 
estudantes com dificuldade de 
aprendizagem. 
       cre@univille.br
       (47) 98429-1013

SUPORTE TI 
Dúvidas e dificuldades relacionadas 
à tecnologia da informação. 
       (47) 98424-5970

OUVIDORIA 
Fale conosco pelo 
ouvidoria@univille.br.

ATENDIMENTO PSICOLÓGICO 
Apoio psicológico aos estudantes. 
       cre@univille.br
       (47)98429-1013

ATENDIMENTO AO ACADÊMICO 
Matrícula, solicitação de 
documentos, dispensa de 
disciplinas e outros serviços 
acadêmicos. 
       caa@univille.br
       (47) 98471-7518

FINANCEIRO
Mensalidades, parcelamentos, 
boletos, financiamentos e 
declarações. 
       financeiro@univille.br 
       (47) 98457-7355

BOLSAS DE ESTUDO
Conheças os editais e 
oportunidades de bolsas de 
estudo. 
       bolsas.estudo@univille.br
       (47) 3461-9020

ACESSIBILIDADE
Os estudantes com deficiência têm 
apoio e suporte da Central de 
Relacionamento com o Estudante. 
       cre@univille.br 
       (47) 98429-1013

COORDENAÇÃO 
Fale com a coordenação da 
Unidade Centro. 
       unidadecentro@univille.br
       (47) 3431-0600

DCE UNIVILLE 
Quer falar com o Diretório Central 
dos Estudantes? Mande uma 
mensagem para: 
       atendimento.dce@univille.br
       (47) 99772-1887

SÃO FRANCISCO DO SUL
UNIDADE

SUPORTE ACADÊMICO
Atendimento e suporte aos 
estudantes com dificuldade de 
aprendizagem. 
       cre@univille.br
       (47) 98429-1013

SUPORTE TI 
Dúvidas e dificuldades relacionadas 
à tecnologia da informação. 
       kvmti@univille.br

ATENDIMENTO PSICOLÓGICO 
Apoio psicológico aos estudantes. 
       cre@univille.br
       (47)98429-1013

ATENDIMENTO AO ACADÊMICO 
Matrícula, solicitação de 
documentos, dispensa de disciplinas 
e outros serviços acadêmicos. 
       caa@univille.br
       (47) 98471-7518

FINANCEIRO
Mensalidades, parcelamentos, 
boletos, financiamentos e 
declarações. 
       financeiro@univille.br 
       (47) 98457-7355

BOLSAS DE ESTUDO
Conheças os editais e 
oportunidades de bolsas de 
estudo. 
       bolsas.estudo@univille.br
       (47) 3461-9020

ACESSIBILIDADE
Os estudantes com deficiência têm 
o apoio e suporte da Central de 
Relacionamento com o Estudante. 
       cre@univille.br 
       (47) 98429-1013

TEM MAIS DÚVIDAS?  
Fale conosco: 
       (47) 3471-3800 
       (47) 98836-7106

DCE UNIVILLE 
Quer falar com o Diretório Central 
dos Estudantes? Mande uma 
mensagem para: 
       atendimento.dce@univille.br
       (47) 99772-1887

CURSO DE BIOLOGIA MARINHA: biomar.sfs@univille.br; 
CURSO DE DIREITO: direito.sfs@univille.br; 
EAD: polosfs@univille.br; 
COLÉGIO UNIVILLE: colegio.sfs@univille.br.
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