Comunicado Reitoria UNIFIO nº 4 (27/03/2020)
Prezadas alunas e prezados alunos. Prezadas professoras e prezados professores.
CONSIDERANDO as informações divulgadas pelo Ministério da Saúde de aumento dos casos suspeitos e
confirmados nos Estados de São Paulo e do Paraná, inclusive com óbitos;
CONSIDERANDO a reunião virtual de hoje, 27/03, com a Comissão Consultiva Docente que apoia a Reitoria
do Centro Universitário UNIFIO nas tomadas de decisão nos assuntos que envolvem o COVID-19;
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 04/04/2020, período em que seguiremos a
acompanhar as decisões dos Ministérios da Educação e da Saúde;
2. A manutenção da suspensão de aulas é decorrente das recomendações do Poder Público para garantir o maior
isolamento social imposto pelo COVID-19. Nesse sentido, o Centro Universitário UNIFIO tem realizado várias
ações por meio de seu Departamento de Tecnologia de Informação (TI UNIFIO) e de seu Núcleo Tecnológico
de Educação Aberta (NTEA), primando pela garantia de todos os aspectos legais e contratuais estabelecidos nas
diversas dimensões das relações com a comunidade acadêmica;
3. Desde 23/03/2020 os conteúdos das aulas presenciais são desenvolvidos pelos professores por meio do
Ambiente “Conhecer”, pelo qual os estudantes assistem videoaulas e recebem todos os direcionamentos para
seus estudos, inclusive com as recomendações de leituras dos capítulos de livros (disponíveis em nossas
Bibliotecas Virtuais) e dos artigos que fazem parte da Bibliografia de cada disciplina;
4. Os relatórios do Ambiente Conhecer mostram que as aulas mediadas pelas tecnologias de informação e
comunicação estão cumprindo com sucesso sua função pedagógica nesse momento completamente atípico de
pandemia mundial e de calamidade pública no Brasil (conf. Decreto Legislativo nº 6/2020). Aproveitamos o
ensejo para agradecer todo o empenho e dedicação do corpo docente e das coordenações de curso no trabalho
realizado até o momento, de forma exemplar e profissional;
5. O expediente institucional seguirá em horário reduzido, com o funcionamento da Secretaria Geral, Biblioteca,
Matrículas, Comunicações, Farmácia Universitária, Laboratório de Solos, NTEA, TI, Maquetaria, LabMaker e
Reitoria ocorrendo por telefone e e-mail de segunda a sexta entre 7 e 17h e aos sábados entre 8 e 12h. Os
Auditórios seguem fechados com reservas suspensas por prazo indeterminado;
6. No sentido de apoiar as ações de redução de contágio e disseminação em nossa região, o Centro Universitário
UNIFIO, por meio de sua Farmácia Universitária, trabalha na produção de refis de Álcool 70º para distribuição
gratuita para asilos e postos de saúde dos Municípios de Ourinhos e Santa Cruz do Rio Pardo, além de pontos
de distribuição para a população.
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