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NOTA OFICIAL DO UNISAGRADO - COMUNICADO REITORIA - 23/03/2020     

Como medida de enfrentamento da pandemia provocada pelo COVID-19 e considerando as diretrizes 
divulgadas pelas autoridades governamentais de saúde e educação do Brasil, o UNISAGRADO 
comunica que:

• As aulas presenciais da graduação estão suspensas até 20/04 e continuarão acontecendo no Con-
nect
• As aulas da pós-graduação estão suspensas
• A data do retorno das aulas presenciais será em 22/04 e a situação será avaliada continuamente com 
novos comunicados sendo emitidos, se necessários
• Estamos em constante monitoramento e providências em nossos ambientes tecnológicos para que 
os acessos ao Connect não sofram congestionamentos, a fim de garantir a realização
das atividades propostas pelos professores. Nossa orientação é que os acessos para a verificação das 
atividades postadas e realização das entregas sejam rotineiros, não deixando acumular para um único 
momento
• 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
• As avaliações P1 e P2 serão reorganizadas e será divulgado um novo Calendário de Provas, assim 
como dinâmicas de avaliação pelo professor de cada disciplina
• Os Projetos de Extensão continuam suspensos
• As aulas da Universidade Aberta a Terceira Idade continuam suspensas
• Os eventos foram cancelados e serão remarcados, na medida do possível
• Dia C, principal mobilização de Bauru sobre o trote universitário solidário, também foi cancelado.
Os alimentos, com data de validade próxima, estão sendo encaminhados para o Fundo Social de 
Solidariedade de Bauru.
• 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

Para dúvidas específicas, o contato é o coordenador de cada curso.
Esperamos que as atividades sejam normalizadas o mais breve possível.

Que o Sagrado Coração de Jesus cubra de bênçãos toda humanidade!


