
Comunicado

Continuidade da substituição de aulas presenciais 
por aulas mediadas por tecnologias da informação 
e comunicação

A FURJ/Univille-Inovaparq, em cumprimento ao Decreto nº 587, de 30 
de abril de 2020, que estabelece medidas de isolamento social e 
proíbe uma série de atividades em Santa Catarina, informa que as 
aulas presenciais na Instituição continuam suspensas. Neste contexto 
e enquanto durar a suspensão, as aulas serão mantidas empregando 
tecnologias da informação e comunicação.

Informamos também, que a Univille está construindo um plano de 
retomada gradual das atividades práticas, atividades de laboratório e 
estágios presenciais. A Universidade está se preparando e propondo a 
retomada por fases, observando os aspectos pedagógicos e os 
protocolos de biossegurança apresentados pelo Ministério da Saúde, 
Secretaria de Saúde do Estado e Comitê Interno de Ações de 
Prevenção ao Contágio pelo Coronavírus, porém a operacionalização 
do retorno depende da liberação dos órgãos oficiais.

A Univille segue monitorando as informações junto aos órgãos oficiais 
e continuará emitindo comunicados com informações e atualizações 
por meio da página univille.br/coronavirus e demais meios de 
divulgação oficiais da Universidade.

Contamos com a colaboração de todos para a proteção da saúde de 
nossa comunidade.

Joinville, 29 de maio de 2020.
A Reitoria.

P.S.
Reforçamos que mantemos todos os canais de atendimento à 
disposição para que todos os estudantes que possuam com qualquer 
dúvida ou dificuldade possam acessar.

Auxílio no processo de ensino-aprendizagem dos estudantes com 
deficiência - cre@univille.br ou Whatsapp (47) 9 8429.1013

Suporte com as ferramentas tecnológicas - suporteti@univille.br

Orientações sobre sua matrícula, solicitações de documentos, dispensa 
de disciplinas e outros serviços acadêmicos poderão ser solicitados 
pelo e-mail - caa@univille.br ou WhatsApp (47) 9 8471.7518

Orientações sobre o pagamento da mensalidade, parcelamentos, 
boletos, crédito universitário, dentre outros serviços - 
financeiro@univille.br ou WhatsApp (47) 9 8457.7355

Suporte com as ferramentas tecnológicas - tisbs@univille.br

Orientações sobre o pagamento da mensalidade, parcelamentos, 
boletos, crédito universitário, dentre outros serviços - 
financeirosbs@univille.br

Auxílio no processo de ensino-aprendizagem dos estudantes com 
deficiência - secsbs@univille.br ou Whatsapp (47) 9 8884.8169.
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