
 

Comunicado Reitoria UNIFIO nº 17 (30/07/2020) Prezada Comunidade Acadêmica, 

 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual Nº 65.061, de 13 de julho de 2020 que dispõe sobre a 

retomada das aulas e atividades presenciais, o Decreto Municipal nº 7.269/2020 de Ourinhos/SP 

e a Portaria MEC nº 544/2020 que prolongou até o final de 2020 a autorização para a realização 

de aulas que utilizem meios e tecnologias de informação e comunicação, 

Comunicamos que:  

1. Retornaremos as nossas atividades no próximo dia 03/08/2020 com as aulas teóricas via 

Ambiente Conhecer.  Além das teóricas, as práticas que forem possíveis de ocorrer de 

forma remota, também serão iniciadas.  

2. Para as atividades práticas que necessitam ser presenciais, aguardaremos o final de 

agosto para confirmar o retorno em setembro, conforme Decreto Estadual Nº 65.061, 

de 13 de julho de 2020.  

3. Até essa data continuaremos a acompanhar as decisões dos Ministérios da Educação e 

da Saúde, além das determinações legais que visem à preservação da saúde e 

valorização da vida;  

4. Cada Colegiado de professores aprovará um calendário com o cronograma para as 

práticas profissionais de estágios e/ou práticas que exijam laboratórios especializados 

conforme Diretrizes Nacionais Curriculares (DCN) do respectivo curso. Além disso, os 

Colegiados aprovarão os planos de trabalhos específicos propostos pelos Núcleos 

Docentes Estruturantes. Um calendário específico de cada curso detalhará a reposição 

das atividades essencialmente práticas adiadas em virtude da pandemia, a continuidade 

dos estágios e as possibilidades de compensação para os estudantes pertencentes aos 

grupos de risco;  

5. O retorno às atividades presenciais discentes ocorrerá gradualmente, combinando 

atividades presenciais e remotas, em conformidade com as determinações das 

autoridades governamentais e sanitárias e com os protocolos de segurança integrantes 

do Plano de Retorno Gradual da UNIFIO;  

6. O Centro Universitário UNIFIO manterá o contato com os estudantes por meio do site 

oficial e redes sociais;  

Sejam bem vindos!  

Gláucia Librelato 

Reitora 

 


