Comunicado Reitoria UNIFIO nº 3 (20/03/2020)
Prezadas alunas e prezados alunos. Prezadas professoras e prezados professores.
CONSIDERANDO a reunião virtual de ontem, 19/03, com a Comissão Consultiva Docente que acompanha os
fatos e apoia a Reitoria do Centro Universitário UNIFIO nas tomadas de decisão nos assuntos que envolvem
o COVID-19 (coronavírus);
CONSIDERANDO a informação divulgada pela Plataforma IVIS do Ministério da Saúde
(plataforma.saude.gov.br/novocoronavirus/), os casos continuam a aumentar nos Estados de São Paulo e
do Paraná;
CONSIDERANDO a Portaria MEC nº 345/2020, que autoriza em caráter excepcional, a substituição das
disciplinas presenciais, em andamento, por aulas que utilizem meios e tecnologias de informação e
comunicação, por instituição de educação superior integrante do sistema federal de ensino;
Comunicamos que:
1. As aulas presenciais continuarão suspensas preventivamente até 28/03/2020, período em que seguiremos
a acompanhar as decisões dos Ministérios da Educação e da Saúde;
2. A manutenção da suspensão de aulas presenciais é decorrente das recomendações do Poder Público para
garantir o maior isolamento social imposto pelo COVID-19. Por não se tratar de um período de férias
escolares utilizaremos as tecnologias digitais educacionais de nosso Centro Universitário a fim de manter
as atividades educacionais e evitar prejuízos acadêmicos aos nossos estudantes;
3. Assim, a partir de 23/03/2020 os conteúdos das aulas serão desenvolvidos pelos professores por meio do
Ambiente Virtual de Aprendizagem “Conhecer”, pelo qual os estudantes receberão todos os
direcionamentos para seus estudos, inclusive com as recomendações de leituras dos artigos científicos e
dos capítulos de livros (disponíveis nas Bibliotecas Virtuais do Centro Universitário UNIFIO) que fazem parte
da Bibliografia Básica e Complementar de cada disciplina;
4. Vídeos com as instruções de uso das salas virtuais no Ambiente Conhecer já foram preparados e serão
disponibilizados aos estudantes a partir de hoje, 20/03/2020;
5. Seguem suspensas, por prazo indeterminado, as reservas dos Auditórios do Centro Universitário UNIFIO;
6. Reiteramos a solicitação de máxima atenção em relação às medidas que reduzem contágio e disseminação:
lavagem de mãos com água e sabão ou uso do álcool em gel com frequência, cuidados ao tossir e espirrar,
prevenção de contato das mãos com a própria face, além de evitar aperto de mãos e abraços;
7. Pedimos aos membros da comunidade acadêmica muita atenção e cuidado com as informações falsas e/ou
obtidas por meio de fontes não confiáveis. Sobre os assuntos acadêmicos, confiem apenas nas informações
existentes nos canais oficiais do Centro Universitário UNIFIO.
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