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__________________________________________________________________________
Informações da reunião do Comitê Acadêmico do UNICERP na pandemia da COVID-19,
realizada através de Webconferência em 18 de agosto de 2020:

1- No dia 14 de agosto de 2020 foi publicado o Decreto Municipal nº 3747 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 02 de setembro de 2020, mantendo-se o Sistema EAD de educação no
Município de Patrocínio.
3- Também restou determinado que a Secretaria Municipal de Educação, junto com o corpo
docente, deverá dar prosseguimento a preparação de plano de retomada gradativa das
aulas presenciais.
4- O artigo 2° do decreto mencionado acima, determina que as demais disposições do
Decreto nº 3.742/2020 ficam prorrogadas até o dia 02 de setembro de 2020, bem como
as medidas emergenciais de combate à Pandemia causada pelo novo coronavírus
Covid-19.
5- O Decreto nº 3747 entra em vigor em 14 de agosto de 2020,
6- Em 03/08/2020, o UNICERP realizou uma palestra que traçou um panorama da
pandemia de Covid-19 no Estado de Minas Gerais. Participam o Dr. Tafarel Andrade de
Souza, doutor em Genética e Bioquímica, e os estudantes Igor Silva Campos e Thiago
Henrique Evangelista Alves, graduandos em Medicina pela Universidade Federal de
Uberlândia.
7- No dia 10/08/2020, o reitor Clauber Barbosa de Alcântara, informou via aplicativo de
mensagens WhatsApp que a Fundação Comunitária Educacional e Cultural de
Patrocínio – FUNCECP iniciou a aferição de temperatura corporal dos funcionários e
público externo, via termômetro infravermelho digital. Todas as pessoas que adentrarem
ao campus do UNICERP, terão sua temperatura corporal aferida pela equipe de
segurança.

8- No dia 14/08/2020, ocorreu a Colação de Grau Oficial do UNICERP 2020 – 1º
Semestre. A cerimônia foi realizada no Auditório I do campus do Centro Universitário do
Cerrado Patrocínio, e teve início às 19 horas. Receberam o certificado de conclusão do
Ensino Superior formandos dos cursos de Administração, Agronomia, Arquitetura e
Urbanismo, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Direito, Educação Física,
Engenharia Civil, Pedagogia e Sistemas de Informação. O UNICERP tomou os cuidados
necessários para participação de todos no evento, seguindo orientações das autoridades
de saúde. As medidas tomadas foram o uso obrigatório de máscara em todo o campus
universitário, álcool em gel e medição da temperatura de todos os participantes e
poltronas livres com distância mínima de 1,5 metros uma da outra. A cerimônia teve
tempo reduzido e os discursos foram dispensados. Não ocorreu momento para sessão
de fotos. Foi solicitado aos formandos que estivessem desacompanhados durante a
cerimônia. O UNICERP ressaltou que a realização da cerimônia de colação de grau é
ato oficial que cumpre exigências do MEC e é uma obrigação regimental da Instituição,
devendo acontecer em sessão pública.
9- Até a presente data, a Fundação Comunitária Educacional e Cultural de Patrocínio
(FUNCECP) foi informada via aplicativo de mensagens WhatsApp de quatro casos
confirmados e dois casos suspeitos de Covid-19 em relação a seus colaboradores
(professores e funcionários). Para os casos confirmados foram protocolados atestados
médicos, sendo respeitado o período de quarentena. Importante ressaltar que a maioria
desses colaboradores já se encontrava em trabalho home office. Os casos suspeitos
foram descartados via exame laboratorial.

