
Rua Irmã Arminda, 10-50, Jardim Brasil - CEP: 17011-160 - Bauru-SP - Telefone: +55 (14) 2107-7000 - www.unisagrado.edu.br

 
IASCJ - Centro Universitário Sagrado Coração - UNISAGRADO - CNPJ 61.015.087/0008-31

Ensino Superior de Excelência

NOTA OFICIAL DO UNISAGRADO - COMUNICADO REITORIA - 16/04/2020     

Prezada comunidade do UNISAGRADO,

Comunicamos, por meio desta nota, as novas medidas preventivas adotadas para o enfrentamento da 
pandemia provocada pelo COVID-19, considerando as determinações das autoridades governamen-
tais de saúde e educação do Brasil:

-

Desta forma, não haverá aulas na semana de 20 a 25/04

 

-

RELEMBRAMOS OUTROS ASSUNTOS, CONFORME COMUNICADOS ANTERIORES:

 continuarão sendo repassadas diretamente pelo 

 estão organizadas no 

ATENDIMENTO REMOTO

Os atendimentos estão sendo realizados de forma remota: 

 

Outros contatos: 
 -  Suporte do Connect -  

 
 -  Ouvidoria - 

 

NOTA OFICIAL DO UNISAGRADO - COMUNICADO DA REITORIA - 20/05/2020

Prezada comunidade do UNISAGRADO,

Comunicamos, por meio desta nota, as novas medidas preventivas adotadas para o enfrentamen-
to da pandemia provocada pela COVID-19, considerando as determinações das autoridades 
governamentais de saúde e educação do Brasil:

1. As aulas voltam remotamente no dia 27/05 para a GRADUAÇÃO. 

2. As aulas da PÓS-GRADUAÇÃO iniciarão de maneira remota em 29/05 para as turmas em 
andamento e as novas turmas, priorizando as atividades que envolvem teoria, otimizando as práti-
cas para a oportunidade do retorno presencial. 

3. As aulas da UNIVERSIDADE ABERTA À TERCEIRA IDADE (UATI) continuam suspensas por 
tempo indeterminado. 

4. Publicamos o novo calendário acadêmico do primeiro semestre:

27/05 Retorno às aulas remotas
27/05 a 02/06 Revisão dos conteúdos trabalhados até o momento
03 a 09/06 Período de veri�cação da aprendizagem (P1). Não necessariamente será aplicada 
prova, mas várias estratégias avaliativas que serão consideradas pelos professores
06 a 11/07 Período de veri�cação da aprendizagem (P2). Não necessariamente será aplicada 
prova, mas várias estratégias avaliativas que serão consideradas pelos professores
11/07 Prazo �nal para inserção no diário de classe online das notas das estratégias avaliativas (P2)
13 a 14/07 Período de solicitação, pela secretaria online, de avaliação substitutiva (P1 ou P2)
15/07 Prazo �nal para inserção no diário de classe online das notas do Quiz e outros – outras 
avaliações
16 a 22/07 Avaliações substitutivas referentes à P1 ou P2
23 a 29/07 Avaliações �nais
29/07 Prazo �nal para fechamento das médias do semestre
29/07 Encerramento do 1º semestre*
30/07 a 08/08 Férias do Corpo Docente
10/08 Início do 2º semestre
*O encerramento das disciplinas do 1º semestre com conteúdos práticos e estágios está condicio-
nado à liberação das atividades presenciais.

5. O UNISAGRADO disponibiliza, para professores e estudantes, acesso ao O�ce 365 com a 
plataforma Microsoft Teams. As orientações para o acesso foram enviadas para o e-mail cadastrado 
no Portal do Aluno, para os estudantes, e no Portal do RH, para os professores. Caso você não tenha 
recebido, con�ra o spam. Se mesmo assim não encontrar, envie um e-mail para 
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Outros contatos: 
 -  Suporte do Connect -  

 
 -  Ouvidoria - 

 

suporte.o�ce365@unisagrado.edu.br com seus dados (ID, nome completo e curso).

6. Todas as aulas práticas previstas em disciplinas serão repostas assim que as atividades 
presenciais estiverem normalizadas, mesmo que gradativas. 

7. As atividades do estágio obrigatório que consistem em planejamento e estudos continua-
rão sendo realizadas. Já as atividades em campo pro�ssional não ocorrerão neste período, por 
determinação da Portaria nº 343, de 17 de março de 2020, emitida pelo MEC. 

8. Os Trabalhos de Conclusão de Curso serão apresentados remotamente. 

9. Estudantes sem acesso à internet e/ou computador, pedimos que entre em contato com a 
Central de Atendimento, enviando um e-mail para a secretaria, que buscaremos uma solução: 
atendimento@unisagrado.edu.br. 

10. A Biblioteca continuará fechada ao público, porém disponibiliza os serviços elencados 
abaixo.
• EMPRÉSTIMOS: Os empréstimos serão realizados por meio de solicitação via e-mail 
(normalizacao@unisagrado.edu.br), com agendamento para retirada na biblioteca;
• ORIENTAÇÕES PARA TCCs: As orientações estarão disponíveis por agendamento via e-mail 
(normalizacao@unisagrado.edu.br) e serão realizadas por Skype ou Microsoft Teams;
• PESQUISAS BIBLIOGRÁFICAS: Solicitação via e-mail (normalizacao@unisagrado.edu.br) de 
fontes informacionais para o desenvolvimento dos trabalhos acadêmicos. Favor indicar as pala-
vras-chave, descritores, assuntos tratados no trabalho, temas etc;
• ACERVO DIGITAL: Sites abertos para pesquisas e E-books de acessos abertos, pelo site;
• Treinamentos online disponíveis na aba de serviços da biblioteca;
• Toda devolução de materiais prevista a partir do 16/03/2020 foi prorrogada para o retorno 
das aulas presenciais, quando houver, sem a cobrança de multas. 

11. ATENDIMENTO REMOTO
Ressaltamos que o atendimento presencial está suspenso temporariamente. 
Os atendimentos dos setores administrativos/acadêmicos estão sendo realizados de forma remota 
adequando-se ao contexto atual e seguindo as orientações e comunicados do setor de RH.

CENTRAL DE ATENDIMENTO – GRADUAÇÃO

Horário de Atendimento Remoto                      Meios
9h às 17h                                                                 Telefones �xos: (14) 2107-7024 / 7092 / 7087
9h às 17h                                                                 WhatsApp: (14) 99825-87719h às 17h 
9h às 17h                                                                          E-mail: atendimento@unisagrado.edu.br
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Outros contatos: 
 -  Suporte do Connect -  

 
 -  Ouvidoria - 

 

SECRETARIA DA PÓS-GRADUAÇÃO

Horário de Atendimento Remoto                                              Meios
8h às 12h – 13h às 17h                                                             Telefones �xos: (14) 2107-7034 / 7112
9h às 17h                                                                                         WhatsApp: (14) 2107-7034
9h às 17h                                                                                         E-mail: atendimentopos@unisagrado.edu.br

OUTROS
- Suporte do Connect: suporte.connect@unisagrado.edu.br
- Reitoria: reitoria@unisagrado.edu.br
- Ouvidoria: ouvidoria@unisagrado.edu.br
- Para assuntos relacionados ao Financeiro, o canal o�cial é via "Portal do Aluno", através do item 
"Veri�cação Financeira". 
- Para dúvidas especí�cas, o contato é o coordenador de cada curso.


