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COMUNICADO 

 

 

 A Direção do Campus Varginha e a Direção do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas 

(ICSA) informam que, seguindo as orientações estabelecidas pela Portaria nº 496 de 17 de 

março de 2020, o atendimento à comunidade acadêmica será realizado por meio dos canais 

de comunicação apresentados ao final deste Comunicado. 

 Visando a reduzir a exposição interpessoal e as interações presenciais como forma de 

prevenção ao COVID-19, o atendimento será, temporariamente e preferencialmente, feito de 

forma remota. 

 As dúvidas a respeito do funcionamento de cada setor do Campus e do ICSA poderão 

ser sanadas a partir do contato por meio dos canais de comunicação indicados. 

 Para qualquer outra informação ou problema, favor entrar em contato através dos 

telefones (35) 9 8476 7688 - WhatsApp (Prof. Leandro) e (35) 9 9230 0555 – WhatsApp 

(Profa. Letícia) sempre que houver necessidade. 

 

 

 

 

                                

Prof. Leandro Rivelli Teixeira Nogueira                                 Profa. Letícia Lima Milani Rodrigues 

          Diretor do Campus                                                               Diretora do ICSA      
 

 

 

 

 



CANAIS DE COMUNICAÇÃO – CAMPUS E ICSA 

 

 Direção do Campus  

Por e-mail: direcao.varginha@unifal-mg.edu.br 

         leandro.teixeira@unifal-mg.edu.br 

                    leandrorivelliteixeiranogueira@gmail.com 

        silvio.salgado@unifal-mg.edu.br 

                   secretaria.varginha@unifal-mg.edu.br 

                   maria.arantes.unifal@gmail.com 

Por telefone/WhatsApp: (35) 9 8476 7688 (Prof. Leandro) 

 

 Direção do ICSA 

Por e-mail:  icsa@unifal-mg.edu.br     

           rodrigues.milani.l@gmail.com  

          manoel.unifal@gmail.com 

          secretaria.icsa@unifal-mg.edu.br  

Por telefone/WhatsApp: (35) 9 9230 0555 (Profa. Letícia) 

 

 Acessibilidade 

Por e-mail: cassio.vasconcelos@unifal-mg.edu.br 

                   acessibilidade.varginha@unifal-mg.edu.br 

 

 Administração 

Por e-mail: administração.varginha@unifal-mg.edu.br 

                   nayron.coelho@unifal-mg.edu.br 

                   ieda.francisco@unifal-mg.edu.br 

                   sidinei.caldeira@unifal-mg.edu.br 

 

 Biblioteca 

Por e-mail: biblioteca.varginha@unifal-mg.edu.br 

                   natalia.leal@unifal-mg.edu.br 

                   patricia.silva@unifal-mg.edu.br 

                   janio.sousa@unifal-mg.edu.br 

Por WhatsApp: (35) 3219 8637 



 

 CACE - PRACE 

Por e-mail: prace.varginha@unifal-mg.edu.br 

                   raquel.figueiredo@unifal-mg.edu.br 

        cristiane.araujo@unifal-mg.edu.br 

                   psicologia.varginha@unifal-mg.edu.br 

                   indianara.miranda@unifal-mg.edu.br 

 

 Centro Integrado de Atendimento e Informações – CIAI 

Por e-mail:  alinne.camilo@unifal-mg.edu.br  

                      rubio.claudio@unifal-mg.edu.br 

 

 Coordenadoria da Graduação 

Por e-mail: prograd.varginha@unifal-mg.edu.br 

                   silvia.ferreira@unifal-mg.edu.br 

                   julio.silva@unifal-mg.edu.br 

 

 Secretaria do curso Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Economia - BICE 
Por e-mail: secretaria.coordbice@unifal-mg.edu.br  
 

 Secretaria dos cursos específicos 
Por e-mail: sccvga@unifal-mg.edu.br  
 

 Coordenação do curso Administração Pública 
Por e-mail: dimitri.toledo@unifal-mg.edu.br  

 
 Coordenação do curso Ciências Econômicas 

Por e-mail: fernando.pereira@unifal-mg.edu.br  
 

 Coordenação do curso Ciências Atuariais 
Por e-mail: reinaldo.marques@unifal-mg.edu.br  
                    pamila.siviero@unifal-mg.edu.br 
 

 Coordenação do curso Ciências Contábeis 
Por e-mail: marcal.serafim@unifal-mg.edu.br 
 
 

 CRCA 

Por e-mail: natalia.soares@unifal-mg.edu.br 

                   jussara.lima@unifal-mg.edu.br 

 



 Gestão de Pessoas 

Por e-mail: gestaopessoas.varginha@unifal-mg.edu.br 

        rubia.vasconcelos@unifal-mg.edu.br 

 

 Patrimônio 

Por e-mail: djanira.andrade@unifal-mg.edu.br 

 

 Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão 

Por e-mail: marcel.silva@unifal-mg.edu.br 

                   eduardo.vieira@unifal-mg.edu.br 

 

 Portaria do Campus 

Por telefone: (35) 3219 8680 

 

 Protocolo 

Por e-mail: protocolo.varginha@unifal-mg.edu.br 

                   donizete.dias@unifal-mg.edu.br 

 

 SAD  

Por e-mail: djanira.andrade@unifal-mg.edu.br 

 

 Tecnologia da Informação – TI 

Por e-mail: fernando.baldance@unifal-mg.edu.br 

        cristiane.silveira@unifal-mg.edu.br 

 

 Transportes 

Por e-mail: transportes.varginha@unifal-mg.edu.br 

        robson.reis@unifal-mg.edu.br 

 


