
 

 

Comunicado UNESC – Retorno às aulas presenciais 

 

Há mais de 53 anos, a UNESC está empenhada em formar cidadãos éticos e 

profissionais comprometidos em fazer a diferença na sociedade. Após o 

período de férias, estamos muito felizes de iniciarmos, juntos, um novo 

semestre letivo! 

 

Com cuidado e responsabilidade, em 2022 seguiremos com as ações para 

garantir o bem-estar e a segurança de toda a nossa comunidade acadêmica.  

Atentos a essa realidade que demanda a manutenção dos cuidados com a 

biossegurança e comprometidos com a nossa missão institucional, 

comunicamos que o semestre letivo de 2022.1 para os cursos de 

graduação presenciais iniciará no dia 21 de fevereiro de 2022, de modo 

100% PRESENCIAL, seguindo as recomendações dos órgãos competentes e 

o posicionamento do Conselho Nacional de Educação (CNE) sobre a 

importância do retorno das atividades presenciais. Já os acadêmicos de 

cursos em modelo de Educação à Distância (EAD) ou híbridos 

(semipresenciais) iniciam as atividades em 2 de março. 

 

Estudantes que tiverem dificuldades para a presencialidade física deverão 

acessar as coordenações dos cursos, a partir do dia 10/02, e apresentar 

requerimento com justificativa para permanência de modo remoto 

síncrono. Para esses casos, os estudantes deverão acompanhar as aulas ao 

vivo (em tempo real - no horário da aula). É importante lembrar que as 



aulas não serão gravadas e a frequência se dará a partir da chamada 

presencial/síncrona do professor a cada encontro.  

 

O acesso ao Requerimento para Permanência em Atividades Letivas em 

Ambiente Remoto Síncrono (ao vivo) está disponível no Minha Unesc – 

Centac Online. 

 

Todas as comunicações oficiais sobre o Retorno às Aulas estão disponíveis 

na Centac: (48) 99644-1887 (WhatsApp – Canal 01 – Dúvidas – Retorno às 

Aulas) ou (48) 3431-2545, das 08h30 às 21h. 

 

Medidas de biossegurança 

 

Importante ressaltar que a UNESC vai disponibilizar aos calouros, como 

medida de prevenção, um kit com equipamentos de proteção individual 

(EPIs), contendo máscaras, álcool 70 em gel, uma cartilha com orientações, 

além de indicações sobre a forma correta de uso e higienização da máscara.  

 

A luta contra o coronavírus é um dever de todos e, se cada um fizer a sua 

parte, conseguiremos proteger quem está ao nosso redor. Contamos com 

a sua colaboração para juntos construirmos uma nova fase, cheia de 

experiências transformadoras e conquistas incríveis!  

 

Unesc – A Nossa Universidade 
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