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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:

• As aulas presenciais da graduação tinham o retorno programado para 23/04, contudo, após avalia-
ção, o UNISAGRADO antecipará alguns feriados estaduais, municipais e os recessos acadêmicos 
para os dias 22, 23, 24 e 25/04, considerando que, em calendário acadêmico divulgado anteriormente, 
o dia 20 já é recesso e o dia 21 é feriado. Desta forma, não haverá aulas na semana de 20 a 25/04.
• A antecipação de feriados estaduais, municipais e recessos levou em consideração:
 o 20/04 – Recesso previsto em calendário acadêmico
 o 21/04 – Tiradentes – feriado previsto em calendário acadêmico
 o 22/04 – Antecipação do recesso de 12/06
 o 23/04 – Antecipação do recesso de 13/06
 o 24/04 – Antecipação do feriado de 09/07, Revolução Constitucionalista
 o 25/04 - Antecipação do feriado de 01/08, Aniversário de Bauru
• Neste sentido, as aulas pelo ambiente virtual Connect serão finalizadas em 18/04. 
• A partir do dia 27/04, há a possibilidade de férias ou das aulas presenciais serem retomadas. 
Tudo dependerá do posicionamento dos órgãos governamentais, assim como das avaliações que
estamos fazendo continuamente para assegurar a qualidade acadêmica e a saúde de todos os mem-
bros da comunidade do UNISAGRADO. 
• Até 27/04 um novo comunicado será emitido.

RELEMBRAMOS OUTROS ASSUNTOS, CONFORME COMUNICADOS ANTERIORES:

• As orientações sobre as aulas práticas e estágios continuarão sendo repassadas diretamente pelo 
professor, coordenador de curso e/ou diretor de área, considerando cada característica. Ressaltamos 
que todas as atividades serão repostas, uma vez que não são contempladas na modalidade on-line. 
Para isso, a instituição divulgará o calendário tão logo a situação seja normalizada. 
• 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 e será estabelecido um cronograma avaliativo, a ser divulgado em data oportuna, 
garantindo que nenhum estudante seja prejudicado. Reforçamos que os conteúdos serão revisados 
em cada disciplina.
• As orientações e informações oficiais institucionais sobre a COVID- 19 estão organizadas no 
site do UNISAGRADO para os estudantes, docentes e funcionários terem acesso a todas as iniciativas 
deste período. Acesse: https://unisagrado.edu.br/estudantes-e-professores/covid-19. 

ATENDIMENTO REMOTO

Lembramos que o atendimento presencial e telefônico está suspenso temporariamente. 
Os atendimentos 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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