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Prezados estudantes

O Unisagrado, com a suspensão das aulas presenciais e oferta das aulas em ambiente on-line, visa 
preservar a saúde de toda a comunidade universitária. Em 17 de março de 2020, o MEC publicou a 
Portaria nº 343, que "dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais 
enquanto durar a situação de pandemia do Novo Coronavírus - COVID-19". Diante disso, o Unisa-
grado, utilizando a plataforma Connect, tem desenvolvido as aulas na modalidade a distância e conta 
com uma equipe de profissionais qualificados para acompanhar e orientar o planejamento dessas 
aulas. Conta, ainda, com o apoio da Coordenadoria Pedagógica, que tem orientado os docentes na 
utilização de recursos e ferramentas diversificadas para oferecer aulas bem planejadas, sem prejuízo 
ao ensino-aprendizagem.

Por ser uma situação completamente inédita e atípica, nossos docentes estão produzindo videoaulas, 
podcasts, gravação de slides com áudios, além de fóruns de dúvidas e chats para esclarecer os ques-
tionamentos dos estudantes. Outros ainda estão conseguindo realizar momentos de aula on-line, ao 
vivo, com uso de ferramentas disponíveis em meios digitais; esse recurso da aula on-line, em tempo 
real, será intensificado nas próximas semanas.

Ressaltamos que todas as atividades práticas e estágios serão repostos, uma vez que não são 
contempladas na modalidade on-line. Para isso, a instituição fará um calendário que será divulgado 
tão logo a situação seja normalizada. 

O calendário e estratégias avaliativas também serão reelaborados e apresentados em momento opor-
tuno, garantindo que nenhum estudante seja prejudicado.

O Unisagrado está disponibilizando todas as ferramentas possíveis para que nossos docentes contin-
uem oferecendo para vocês aulas e conteúdos de qualidade. Nas próximas semanas teremos ainda 
mais atividades interativas e diversificadas, buscando a cada dia uma aprendizagem mais significa-
tiva.  

Para esta e outras informações, acesse o site com os comunicados oficiais do Unisagrado para este 
momento de isolamento social: https://unisagrado.edu.br/estudantes-e-professores/covid-19


