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NOTA OFICIAL DO UNISAGRADO - COMUNICADO DA REITORIA – 09/09/2020 
 

Prezada comunidade do UNISAGRADO, 
 

Comunicamos as novas medidas adotadas para a retomada escalonada, gradual e monitorada das 
atividades práticas e estágios presenciais, tendo em vista o enfrentamento da pandemia 
provocada pela COVID-19 e considerando as determinações das autoridades governamentais de 
saúde e educação do Brasil: 

 
1. As aulas da GRADUAÇÃO e da PÓS-GRADUAÇÃO com conteúdos teóricos continuam de 
maneira remota até 23/12/2020, ministradas nos ambientes virtuais institucionais - plataformas 
CONNECT e TEAMS. 

 
2. As aulas da UNIVERSIDADE ABERTA À TERCEIRA IDADE (UATI) continuam suspensas por 
tempo indeterminado. 
 
3. As práticas e/ou estágios obrigatórios em laboratórios, clínicas e demais ambientes de 
aprendizagem do UNISAGRADO estão previstos para retornarem de maneira escalonada, gradual 
e monitorada, a partir do dia 21/09, priorizando os estudantes de acordo com a seguinte ordem: 
 1º - formandos de 2020 
 2º - práticas do 1º semestre 
 3º - práticas do 2º semestre 

 
4. O cronograma das aulas práticas e/ou escalas de estágios obrigatórios de reposição do 1º 
semestre serão informados aos estudantes diretamente pelos coordenadores dos cursos. No 
planejamento das atividades está prevista a não sobreposição de horários, desta forma os estu- 
dantes poderão realizar a reposição do 1º semestre e as atividades programadas do 2º semestre, 
concomitantemente (no momento que for possível). 

 
5. Caso o estudante não consiga realizar as aulas práticas e/ou estágios obrigatórios do 1º 
semestre, por motivos de saúde, insegurança, dificuldades com transporte e outros, a reposição 
poderá ser realizada no 1º ou 2º semestres de 2021, de acordo com a conveniência da Instituição 
em ofertar as disciplinas e estágios no próximo ano. 

 
6. É obrigatório o uso de máscaras no campus do UNISAGRADO de acordo com o DECRETO Nº 
64.959, DE 04 DE MAIO DE 2020, que dispõe sobre o uso geral e obrigatório de máscaras de prote- 
ção facial no contexto da pandemia da COVID-19 e das medidas correlatas (disponível em: 
https://www.al.sp.gov.br/norma/193701).  

 
7. Com relação ao uso de EPI, dependerá do local e especificidade da atividade que será 
desenvolvida pelo estudante. Os coordenadores, em especial dos Cursos da Saúde, fornecerão 
todas as informações diretamente aos estudantes e/ou estagiários de clínicas, unidades básicas de 
saúde e hospitais. 
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8. O UNISAGRADO continua disponibilizando, para professores, funcionários e estudantes, 
acesso ao Office 365 com a plataforma Microsoft Teams. Todas as demandas sobre a 
plataforma devem ser encaminhadas para o e-mail suporte.office365@unisagrado.edu.br com 
os dados pessoais (ID, nome completo e curso – no caso de estudantes). 

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

 
10. ATENDIMENTO: Ressaltamos que o atendimento presencial está suspenso temporariamen- 
te. 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 E PÓS-GRADUAÇÃO 

 
Horário de Atendimento Remoto Meios 
9h às 17h Telefone fixo: (14) 2107-7000 
9h às 17h WhatsApp: (14) 99825-8771 
9h às 17h E-mail: atendimento@unisagrado.edu.br 

OUTROS 
- Suporte do Connect: suporte.connect@unisagrado.edu.br 
- Suporte do Teams: suporte.office365@unisagrado.edu.br 
- Reitoria: reitoria@unisagrado.edu.br 
- Ouvidoria: ouvidoria@unisagrado.edu.br 
- Para assuntos relacionados ao Financeiro, o canal oficial é via "Portal do Aluno", através do item 
"Verificação Financeira". 
- Para dúvidas específicas, o contato é o coordenador de cada curso. 


