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NOTA OFICIAL DO UNISAGRADO - COMUNICADO REITORIA - 16/03/2020

Considerando as diretrizes divulgadas pelas autoridades de saúde sobre o novo coronavírus, 
o UNISAGRADO comunica que:

• As aulas presenciais de graduação e pós-graduação estão suspensas e acontecerão no 
ambiente on-line Connect
• A data do retorno das aulas presenciais será em 30/03 e a situação será avaliada continu-
amente com novos comunicados sendo emitidos
• As orientações sobre as aulas práticas e estágios serão repassadas diretamente pelo 
professor, coordenador de curso e/ou diretor de área, considerando cada característica
• Será divulgado um novo Calendário de Provas
• Para dúvidas acadêmicas, entre em contato com a Central de Atendimento pelo e-mail 
centraldeatendimento@unisagrado.edu.br, telefone fixo (14) 2107-7000 ou WhatsApp 
(14) 99825-8771
• Para dúvidas específicas, o contato é o coordenador de cada curso
• As aulas da Universidade Aberta a Terceira Idade continuam suspensas
• As atividades administrativas estão mantidas.
• Os Projetos de Extensão estão suspensos e retornarão no dia 30/03.
• Os empréstimos da Biblioteca "Cor Jesu" com devolução a partir do dia 16/03 não gerarão 
multa e passarão para o dia 30/03.
• A Central de Atendimento funcionará em horário especial, de segunda a sexta das 09h às 
18h.
• O "Dia C", maior mobilização de volta às aulas de Bauru em prol da comunidade, que seria 
realizado no dia 04 de abril no Jardim Manchester e a tradicional encenação da Via Sacra, 
apresentada no campus nos dias 06 e 07 de abril, foram temporariamente suspensos em 
atenção ao coronavírus! 
• Já o 7º Simpósio Internacional de Linguagens Educativas (SILE) que aconteceria nos 
dias 21 e 22 de maio foi cancelado.

As novas datas dos eventos suspensos serão divulgadas assim que possível. Fique atento 
nas nossas redes oficiais e não perca as atualizações!

Vale lembrar que o UNISAGRADO criou uma página especial em seu portal com notícias e 
informações institucionais oficiais sobre a doença Covid-19, com base nas recomendações 
em vigor no país. Acesse: www.unisagrado.edu.br.


