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NOTA OFICIAL DO UNISAGRADO - COMUNICADO REITORIA - 06/04/2020     

Prezados estudantes,

Elaboramos as perguntas e respostas abaixo para auxiliá-los no andamento das atividades durante o 
período de isolamento social. São 12 temas com o posicionamento oficial do UNISAGRADO.

1. Onde posso encontrar as informações e orientações institucionais sobre a COVID- 19? 
As orientações oficiais estão organizadas no site do UNISAGRADO para os estudantes, docentes e 
funcionários terem acesso a todas as iniciativas e orientações deste período. Acesse: 
www.unisagrado.edu.br.

2. Qual é o sistema oficial para a comunicação entre estudante e professor?
O sistema oficial utilizado para a comunicação entre estudante e professor é o ambiente de aprendiza-
gem CONNECT, no qual são realizadas, durante a pandemia da COVID-19, todas as atividades 
didático-pedagógicas dos componentes curriculares em andamento, assim como estão disponibiliza-
dos todos os materiais de estudo, documentos, atividades, entre outros.

3. Como o aluno acompanha se está tendo um bom desempenho?
É importante que o estudante acompanhe as aulas diariamente, por meio do Connect, e desenvolva 
todas as atividades propostas pelos docentes, nos prazos determinados. Caso não tenha uma devolu-
tiva de seu desempenho, orienta-se manter contato com o docente responsável para que receba 
esclarecimento, assim como com o coordenador do curso, responsável por ele, como seus professo-
res e estudantes. Todos os coordenadores estão acessando, continuamente, os seus e-mails e 
respondendo às demandas. Se você não tiver acesso ao e-mail do coordenador, basta acessar o 
sitewww.unisagrado.edu.br e, na aba do seu curso, clicar na opção Coordenação.

4. Como serão realizadas as provas? 
Neste momento não haverá a aplicação da P1. Em substituição a essa nota, no retorno das aulas 
presenciais, cada professor adotará diferentes estratégias avaliativas para o acompanhamento da 
aprendizagem. Reforçamos que os conteúdos serão revisados em cada disciplina e será estabelecido 
cronograma avaliativo, a ser divulgado em data oportuna.

5. Os conteúdos abordados on-line ou virtualmente serão retomados? Serão cobrados em 
prova?
Reforçamos que os conteúdos trabalhados virtualmente serão revisados em cada disciplina e contem-
plados nas avaliações. 

6. Como vão ficar as aulas práticas? Se repostas, haverá algum custo extra? Quando será essa 
reposição?
As aulas práticas serão repostas assim que as atividades presenciais estiverem normalizadas. Não 
haverá custo extra para essa reposição. A reposição dessas aulas dependerá de novo calendário 
acadêmico, que será divulgado na volta às aulas presenciais e levará em consideração a característi-
ca de cada curso. O nosso objetivo é garantir que todo conteúdo prático seja exercitado e, para isso, 
estamos planejando a dinâmica de execução que, oportunamente no retorno presencial, será divulga-
da.

 
7. Como será realizado o estágio obrigatório? E se não der tempo de concluí-lo antes de finali-
zar o semestre?
O estágio obrigatório será realizado no retorno às aulas. Caso não seja possível concluí-lo ainda no 
primeiro semestre, será elaborado um cronograma para que possa ser finalizado no semestre seguin-
te. Serão analisados individualmente os casos de formandos do primeiro semestre.

8. Qual é a previsão de volta às aulas? 
A expectativa até o momento é que as aulas sejam retomadas a partir de 23/04, contudo aguardare-
mos o posicionamento dos órgãos governamentais. Nosso objetivo é assegurar a qualidade acadêmi-
ca, assim como a saúde de todos os membros da comunidade do UNISAGRADO.

9. Por que não entramos em férias?
Não entramos em férias, por enquanto, porque o Ministério da Educação  autorizou a substituição de 
disciplinas presenciais por aulas que utilizem meios e tecnologias de informação e comunicação em 
cursos que estão em andamento. Dessa forma, o UNISAGRADO optou por desenvolver as aulas por 
meio da plataforma Connect, uma vez que já é um ambiente virtual de aprendizagem conhecido e 
utilizado por toda comunidade acadêmica. É possível que entremos em férias se houver necessidade 
de dar continuidade ao isolamento social. Toda a comunidade acadêmica será comunicada imediata-
mente sobre os novos direcionamentos.

10. Teremos férias em julho?
Ainda é muito cedo para darmos esta resposta. Tudo dependerá de novo calendário acadêmico a ser 
elaborado com a orientação do Ministério da Educação.

11. Haverá uma redefinição nas datas de defesa dos Trabalhos de Conclusão de Curso?
Sim, na volta às aulas, se necessário, as datas de defesa dos Trabalhos de Conclusão de Curso serão 
redefinidas.

12. Há a possibilidade de não haver formatura neste ano, caso o isolamento social tenha que 
ser prorrogado?
Esperamos que o impacto não seja tão extenso ao ponto de não termos formaturas, contudo ainda é 
muito cedo para termos certeza desta resposta. Tudo dependerá de novo calendário acadêmico a ser 
elaborado com a orientação do Ministério da Educação e dos órgãos competentes em relação às 
políticas de saúde devido ao COVID-19.

Lembramos que o atendimento presencial e telefônico está suspenso temporariamente. Os atendi-
mentos estão sendo realizados de forma remota:

- WhatsApp (14) 99825-8771

- E-mail atendimento@unisagrado.edu.br

- Secretaria on-line.

 

Outros contatos:

- Suporte do Connect - suporte.connect@unisagrado.edu.br

- Reitoria - reitoria@unisagrado.edu.br

- Ouvidoria - ouvidoria@unisagrado.edu.br

- Pós-Graduação: atendimentopos@unisagrado.edu.br 
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