Comitê Acadêmico na pandemia da COVID-19
BOLETIM Nº 18 – 31/07/2020
__________________________________________________________________________
Informações da reunião do Comitê Acadêmico do UNICERP na pandemia da COVID-19,
realizada através de Webconferência em 31 de julho de 2020:

1- No dia 31 de julho de 2020 foi publicado o Decreto Municipal nº 3742 que dispõe sobre
medidas temporárias de prevenção do contágio e de enfrentamento da propagação
decorrente do novo coronavírus – Covid-19, do regime de trabalho do servidor público e
contratado, aplicando-se no que couber à iniciativa privada e dá outras providências.
2- Através do referido decreto restou determinado que permanecerão suspensas as aulas
presenciais até 16 de agosto de 2020, mantendo-se o Sistema EAD de educação no
Município de Patrocínio.
3- Também restou determinado que a partir de 10 de agosto de 2020, a Secretaria
Municipal de Educação, junto com o corpo docente, deverá iniciar a preparação de plano
de retomada gradativa das aulas presenciais.
4- Restou previsto, ainda, que as aulas presenciais deverão retornar no dia 17 de agosto
de 2020.
5- O artigo 2° do decreto mencionado acima, determina que as demais disposições do
Decreto nº 3.734/2020 ficam prorrogadas até o dia 17 de agosto de 2020, salvo o
funcionamento de Clubes Sociais que poderão retomar suas atividades observados os
protocolos de saúde e higienização, bem como capacidade de ocupação, desde que
devidamente autorizado pela Secretaria Municipal de Saúde através de aprovação de
Protocolo de Atividades Desportivas e Sociais em Decorrência da COVID-19.
6- O Decreto nº 3742 entra em vigor em 31 de julho de 2020,
7- Em 17/07/2020, o UNICERP disponibilizou novo site institucional para facilitar o acesso
às informações a respeito da instituição. A plataforma foi desenvolvida por meio de uma
parceria entre Agência Portfólio, Ambient Negócios e departamentos de Comunicação e
Tecnologia da Informação do Centro Universitário do Cerrado Patrocínio. Por meio de
design responsivo, a novidade permite que o usuário acesse por qualquer dispositivo
eletrônico com acesso à internet, como notebooks, smartphones e tablets. A nova página
eletrônica vai permitir uma melhor comunicação entre o internauta e a Instituição. Este

novo site disponibiliza informações Coronavirus COVID 19 em primeira página,
constando informações sobre as formas de prevenção da doença.
8- No dia 29/07/2020, na Difusora 95,3 FM, Dr. Fernando Ramos Bernardes Dias, professor
do curso de Direito participou do Café com Unicerp, sendo entrevistado por José Antônio
durante o Show da Manhã. O docente do UNICERP tratou sobre a importância e a
necessidade das alterações feitas no Legislativo durante a pandemia, os impactos
sofridos pelas consequências do isolamento social em toda a sociedade e as
adequações necessárias para se enquadrar nas novas leis. Além disso, Fernando ainda
ressaltou a importância dos advogados ou contadores durante esse processo de
adequações.
9- No dia 30/07/2020, a Fundação Comunitária Educacional e Cultural de Patrocínio,
mantenedora do UNICERP e da EASFP, fechou uma parceria com Univida Seguros,
cuja
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Univida/Funcecp já existe há alguns anos com a cobertura contra acidentes e agora
auxilia no pagamento das mensalidades em até três meses, em casos de eventuais
dificuldades financeiras enfrentadas pelo aluno (ou o responsável financeiro), como a
perda de emprego, incapacidade física e temporária por acidente/doença ou morte. Este
seguro abrange os alunos do Centro Universitário do Cerrado Patrocínio e da Escola
Agrotécnica Sérgio de Freitas Pacheco.
10-No dia 30/07/2020, o reitor Clauber Barbosa de Alcântara, solicitou dos coordenadores
dos Curso de Saúde, a organização de um Plano de retomada aos estágios presenciais,
de acordo com as normas de biossegurança e com base nas Resoluções e Normativas
dos Conselhos de classe de cada profissão.

