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COMUNICADO AOS ESTUDANTES
Considerando o Decreto nº 525, de 23 de março de 2020, emitido pelo Governo 

do Estado de Santa Catarina, que suspende, em todo o território catarinense, o 
qual se encontra em regime de quarentena, pelo período de 30 dias (contados a 
partir de 19/03/2020), as aulas do ensino superior, educação básica e educação 
infantil, sem prejuízo do calendário acadêmico, informamos que a Unesc tem 
procedido da seguinte forma:

Trata-se de um momento excepcional, que requer ações extraordinárias. 
Todas as medidas adotadas têm como objetivos: 1) preservar a saúde dos 
estudantes, dos professores e dos funcionários; 2) ofertar semestre letivo com 
qualidade; 3) o cumprimento das normas e decretos governamentais.

Contamos com a compreensão e o engajamento de todos para, juntos, 
superarmos o coronavírus.

As aulas do período entre 17 e 31 março (13 dias letivos) serão repostas entre 
13 e 25 de julho, ou seja, o calendário acadêmico foi ajustado a �m de reduzir o 
recesso que ocorre no mês de julho;

As aulas do período entre 01 e 18 de abril ocorrerão de maneira remota, 
mediadas com o auxílio da tecnologia (aulas ao vivo; fóruns; videoaulas; reuniões 
online; envio e recebimento de exercícios; vídeos e áudios; entre outros). Esse 
período poderá se estender, de acordo com determinação dos governos estadual 
e/ou federal;

Aulas práticas e estágios serão realizados presencialmente, assim que 
retomarmos as atividades presenciais e cada curso organizará seu calendário 
para essa reposição;

A Unesc investiu em tecnologia e estruturou uma equipe de apoio para 
orientar professores na elaboração de novos planos de aulas e no 
desenvolvimento de estratégias para cumprir o programa estabelecido em cada 
disciplina, sem prejuízo à aprendizagem do estudante, inclusive com registro de 
frequência e de atividades avaliativas;

Importante salientar que não há mudança na modalidade do curso em oferta, 
ou seja, não estamos migrando o curso para a modalidade à distância, mas 
alterando, temporariamente, o modo de realizar a mediação do processo de 
aprendizagem. O professor estará trabalhando diretamente no planejamento 
das aulas e na mediação desse processo, em contato direto com os alunos por 
diferentes meios digitais;

As atividades administrativas e acadêmicas da Universidade estão 
desenvolvidas em sistema de home o�ce, ou seja, estamos com todo o quadro 
funcional da universidade à disposição e desempenhando suas atividades para 
que nossos estudantes vivenciem esta nova experiência pedagógica;

Importante, também, salientar para o fato de que não há dispensa do 
cumprimento da carga horária e dos dias letivos, assegurando, portanto, que 
todas as atividades acadêmicas sejam desenvolvidas integralmente.

A nossa universidade.
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