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Informações da reunião do Comitê Acadêmico do UNICERP na pandemia da COVID-19,
realizada através de Webconf em 25 de junho:
1. Foi publicado no dia 19 de junho de 2020 no site do UNICERP um Comunicado Oficial
sobre as Atividades Acadêmicas. No mesmo a FUNCECP informa que está empenhada em
encontrar soluções que possam atender a toda a comunidade acadêmica. Reitera acerca da
Portaria n.544 de 16 de junho de 2020 sobre a necessidade da suspensão das aulas
presenciais por aulas por meios digitais até o fim deste ano de 2020, revogando todas as
outras portarias já publicadas. Destaca que diante este cenário de incertezas – e que foge do
controle das Instituições de Ensino Superior de todo o país, novas estratégias têm que ser
traçadas tanto no âmbito acadêmico quanto no financeiro. Com essas mudanças, as quais
foram forçadas por essa Pandemia, todas as Instituições de Ensino, inclusive o UNICERP teve
uma queda significativa em suas receitas e infelizmente, as despesas não puderam ser
reduzidas na mesma proporção. Ressalta que diante este cenário da Pandemia os gestores da
FUNCECP têm procurado arduamente minimizar todos os custos, mantendo a qualidade
do seu trabalho, tentando cada vez mais encontrar soluções que possam dirimir ao
máximo os problemas de todos e que foram gerados sem que qualquer um pudesse impedir
e que assim várias estratégias estão sendo estudadas visando o 2º semestre letivo, para que
assim possam melhor atender ao anseio de toda a comunidade e chegar a resultados
razoáveis para a Instituição como um todo: dirigentes, professores, alunos, funcionários e ainda
àqueles que direta ou indiretamente com ela estejam ligados.
2. Foi publicado no dia 19 de Junho o Decreto Municipal n. 3.717 pelo Prefeito do município, o
mesmo dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio e de enfrentamento
da propagação decorrente do Novo Coronavírus (COVID19), do regime de trabalho de
servidor público e contratado, aplicando-se no que couber à iniciativa privada.
3. No dia 23 de junho, terça-feira, às 17h30 o UNICERP transmitiu a live: "Como ficam as
obrigações contraídas pelos produtores em tempos de Covid19”. A mesma contou com a
participação dos professores do UNICERP Me. Reinaldo Caixeta Machado e o Esp. Marcelo de

Oliveira Ferreira. A transmissão abordou o agronegócio como atividade essencial e os efeitos
da pandemia sobre esse setor, o mercado e econômica internacional, os princípios contratuais,
as obrigações contratuais dos produtores rurais diante de acontecimentos imprevisíveis e
quando as aplicar, e a resolução de conflitos em decorrência desses fatores.
4. No dia 24 de Junho o programa de rádio “Café com UNICERP” recebeu Adriana Nunes de
Oliveira, professora do curso de Fisioterapia. A entrevista foi ao ar durante o Show da Manhã,
com José Antônio, na Difusora 95,3FM. A docente do UNICERP falou sobre os fisioterapeutas
que estão atuando na linha de frente no combate ao Covid19, enfatizando a importância e as
dificuldades dessa profissão diante desse cenário, os principais meios de cuidado e prevenção
desses profissionais, e questões como as medidas de controle do contágio, a quarentena e a
situação atual de Patrocínio.

