Comunicado Reitoria UNIFIO nº 5 (03/04/2020)
Prezadas alunas e prezados alunos. Prezadas professoras e prezados professores.
CONSIDERANDO que os casos suspeitos e confirmados continuam a crescer nos Estados de São Paulo e do
Paraná, inclusive com óbitos em investigação;
CONSIDERANDO a reunião virtual de hoje, 03/04, 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 11/04/2020, período em que seguiremos
a acompanhar as decisões dos Ministérios da Educação e da Saúde;
2. Estão canceladas semanas de provas previamente programadas no calendário acadêmico para os
períodos de 06 a 17/04 e de 02 a 09/06 do 1º Semestre letivo de 2020;
3. O processo avaliativo dos cursos de graduação será definido pelo Colegiado de cada curso, mediante
proposta prévia do respectivo Núcleo Docente Estruturante, sempre em conformidade com as
especificidades do Projeto Pedagógico de Curso (PPC);
4. O Departamento de Tecnologia de Informação (TI UNIFIO) e o Núcleo Tecnológico de Educação Aberta
(NTEA) seguem o papel protagonista no apoio aos docentes, nos termos das Diretrizes Institucionais para
Aulas Mediadas pela Tecnologia, garantindo todos os aspectos legais e contratuais estabelecidos nas
diversas dimensões das relações com a comunidade acadêmica;
5. As orientações e direcionamentos para os estudos são feitos pelos professores com base no Plano de Ensino
da disciplina lecionada. Os conteúdos lecionados por meio do Ambiente “Conhecer”, 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, serão os conteúdos cobrados nas avaliações a serem
definidas conforme estabelecido no item 3;
6. 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;
7. 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; com atendimento 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.
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