ORIENTAÇÕES PARA ACESSO AO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DE 20/03/20 A
03/04/2020

Prezados(as) Acadêmicos(as)/Responsáveis,
Nós que fazemos o Centro Universitário do Rio São Francisco – UniRios, comprometidos
com as atividades educacionais, estamos disponibilizando materiais acadêmicos
revisionais e avaliativos para serem realizados em substituição das aulas presenciais para
os cursos de Graduação, diante da atual situação acerca da pandemia do coronavírus
(COVID-19).
Para acessá-los, entre no Portal Acadêmico, através do site institucional > com seu login e
senha> clique em “Educacional” > no menu inferior à esquerda, clique em materiais >
depois em arquivo por disciplina > escolha o contexto 2020.1 (em vigor)> e por último
faça o download dos arquivos existentes. (Ver vídeo explicativo no site www.unirios.edu.br)
Será utilizado também, apenas para disciplinas já vinculadas, o Ambiente Virtual de
Aprendizagem da instituição. Para acessá-lo, entre no site do UniRios, www.unirios.edu.br,
e clique em Ambiente do aluno > AVA. Na página aberta informe o seu login (matrícula) e
senha e clique em acessar. Selecione a disciplina e, no menu lateral da mesma, clique em
módulos. Feito isso será exibida a lista de atividades disponíveis.
Qualquer dúvida, os acadêmicos/responsáveis poderão entrar em contato com as
coordenações de cursos, através dos seus e-mail institucionais:
luiz.silva@unirios.edu.br
raoni.oliveira@uniros.du.br
marilia@unirios.edu.br
manuella.cardoso@unirios.edu.br
daniely.gama@unirios.edu.br
ana.oliveira@unirios.edu.br
Ilton.silva@unirios.edu.br
ana.amaral@unirios.edu.br
leonidas.junior@unirios.edu.br
rafaell.pereira@fasete.edu.br

Para assuntos acadêmicos e administrativos, também disponibilizamos os seguintes canais
de atendimento:
TELEFONES E E-MAILS
Atendimento: (75) 3501-0777 - relacionamento@unirios.edu.br


CDAP - Coordenação de Desenvolvimento Acadêmico e Profissional:
(75) 3501-0783 - cdap@unirios.edu.br






















Biblioteca:
(75) 3501-0781 - biblioteca@unirios.edu.br
Departamento Financeiro:
(75) 3501-0756 / 0758 - financeiro@unirios.edu.br
Departamento de Comunicação:
(75) 3501-0768 - comunicacao@unirios.edu.br
Departamento Comercial:
(75) 3501-0785 - comercial@unirios.edu.br
Departamento de Tecnologia:
(75) 3501-0774 - dti@unirios.edu.br
Secretaria Acadêmica:
(75) 3501-0759 - secretaria@unirios.edu.br
Financiamento Estudantil:
(75) 3501-0762 - financiamento.estudantil@unirios.edu.br
Protocolo:
(75) 3501-0757 - protocolo@unirios.edu.br
NPJ - Núcleo de Práticas Jurídicas:
(75) 3501-0798 - npj@unirios.edu.br
Coordenação de Administração:
(75) 3501-0788 - cadministracao@unirios.edu.br
Coordenação de Biomedicina:
(75) 3501-0764 - cbiomedicina@unirios.edu.br
Coordenação de Direito:
(75) 3501-0791 - cdireito@unirios.edu.br
Coordenação de Educação Física:
(75) 3501-0787 - ceducacaofisica@unirios.edu.br
Coordenação de Enfermagem:
(75) 3501-0793 - cenfermagem@unirios.edu.br
Coordenação de Fisioterapia:
(75) 3501-0787 - cfisioterapia@unirios.edu.br
Coordenação de Letras:
(75) 3501-0789 - cletras@unirios.edu.br
Coordenação de Odontologia:
(75) 3501-0715 - codontologia@unirios.edu.br
Coordenação de Psicologia:
(75) 3501-0763 - cpsicologia@unirios.edu.br
Coordenação de Sistemas de Informação:
(75) 3501-0790 - csistemas@unirios.edu.br
Reitoria:
(75) 3501-0765 - secretaria_direcao@unirios.edu.br
Contamos com o apoio de todos vocês nesse momento de crise mundial.
Cordialmente,
Jacson Gomes de Oliveira
Reitor

