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Informações da reunião do Comitê Acadêmico do UNICERP na pandemia da COVID-19, 
realizada através de Webconf em 26 de maio: 
 
1. A FUNCECP determinou o uso obrigatório de máscaras para todos os empregados da 

Instituição e para a população que buscar atendimentos nas repartições do Campus Universitário, 

através de comunicado da Fundação Comunitária Educacional e Cultural de Patrocínio, datado no 

dia 13. A determinação se baseia no Decreto Municipal nº 3.702/2020, que entrou em vigor na 

última quarta-feira, 13 de maio. A medida atende às recomendações das autoridades como uma 

das formas de conter a disseminação do novo Coronavírus, o Covid-19. 

Segundo comunicado, “o uso é obrigatório, inclusive, no trajeto e em qualquer local do 

campus, mesmo que o colaborador esteja sozinho”. Sendo assim, a entrada e a permanência de 

pessoas nesses locais só serão permitidas com a utilização correta da máscara. 

O comunicado finaliza informando que “o uso da máscara como uma proteção física ao 

vírus não exclui a necessidade de cumprir as outras recomendações, como distanciamento social, 

evitar sair de casa e aglomerações, fazer uso de álcool em gel, lavar as mãos com água e sabão, 

e higienização em geral”. 

 

2. No dia 14 de maio, o presidente do Conselho Curador do Unicerp concedeu entrevista ao 

radialista José Antônio, no programa Rádio Comunidade, da Difusora 95,3 FM. Na ocasião, o 

Presidente falou sobre a atual situação da mantenedora e das mantidas – UNICERP e EASFP, 

diante do cenário enfrentado durante a pandemia. O Rev. Roberto Brasileiro esteve 

acompanhado da vice-presidente do Conselho Curador Zaina Abrão de Carvalho, do 

superintendente Prof. Me. Renato Barbosa Moreira, do reitor do UNICERP Prof. Dr. Clauber 

Barbosa de Alcântara, do diretor de Ensino de Graduação Prof. Dr. Aquiles Junior da Cunha, e do 

diretor da EASFP Prof. Sebastião Guimarães Cortes. Durante a entrevista, foram destacados 

alguns pontos, tais como: as ações realizadas em função da situação da pandemia no ambiente 

institucional destacando, o período de férias e o retorno às aulas com a plataforma digital, teceu 

explicações a respeito das mensalidades, comentado que não vai haver desconto linear, e que 

cada caso será tratado individualmente;  e que os professores continuam contratados, recebendo 

seus salários em dia e nos casos em que foi possível contar com o auxílio do governo, este 

auxílio está sendo usado.  
 

 



	
 

 

3. No dia 19 de maio, em site institucional oficial, a FUNCECP informa que o cadastro na 

plataforma Google já foi efetuado em prol do Ensino Remoto Emergencial, uma vez que o sistema 

oferece mais recursos técnicos, que garantem o melhor andamento das aulas do UNICERP e da 

EASFP. A partir do e-mail institucional, o professor já está habilitado a acessar o Gmail e ter 

acesso a todos os recursos, que incluem o Google Meet, para realização de vídeo chamadas com 

tempo ilimitado; o Google Forms, para a criação de formulários e exercícios; o Google Drive, para 

o compartilhamento de arquivos; o Google Classroom, que facilita a comunicação durante o 

ensino remoto e também possibilita a publicação de tarefas e atividades; e o próprio Gmail, para o 

envio de e-mails e a criação de bate-papos. As medidas foram tomadas para sanar possíveis 

problemas com os aplicativos utilizados anteriormente e potencializar as aulas do Ensino Remoto 

Emergencial, a fim de assegurar a mesma qualidade das aulas ocorridas presencialmente. 

 

4. No dia 25 de maio, em site institucional oficial, o UNICERP informa que o atendimento do 

Núcleo de Apoio Psicopedagógico está com dias e horários de atendimento especiais durante a 

situação de pandemia. Sendo realizados, às segundas-feiras (das 18h10 às 20h35); terça-feira e 

quarta-feira (das 9h45h às 11h20h; 18h10 às 19h e 20h55h às 22h35). Para agendar o 

atendimento com a psicóloga Maria Helena Cabral o aluno pode entrar em contato pelo e-mail: 

helena@unicerp.edu.br. 

 

 
 

 

 

 

	

 


