
Comunicado Oficial
Retorno Gradual de 
Atividades Acadêmicas Presenciais

A Univille, agindo de maneira responsável e adotando medidas que visam a segurança e 
valorização da vida das pessoas, informa que irá seguir o parecer emitido em 19/06/20 pelo 
Comitê Univille de Ações de Prevenção ao Contágio pelo Coronavírus SARS-CoV2 (Portaria nº 
087/2020 GR-SC),  que recomendou  a continuidade da suspensão das atividades presenciais 
que ainda não retornaram, por mais duas semanas, com nova reavaliação do cenário antes da 
futura retomada. A medida de continuidade da suspensão também considerou a preocupação 
da Comunidade Acadêmica com o retorno e as disposições contidas no artigo 11 da Instrução 
Normativa conjunta n° 01/2020 da PROEN, PROEX, PRPPG E PROINFRA.

As atividades acadêmicas presenciais estavam programadas para retornar a partir do dia 22/06, 
na forma prevista no Plano de Retorno Gradual – Fase 1 da Univille e conforme autorizado pelo 
Governo do Estado de Santa Catarina por meio do Decreto nº 630, de 01/06/20. Destacamos 
que as disciplinas teóricas continuam com as atividades realizadas em ambiente virtual, 
conforme autorizado por meio das portarias emitidas pelo Ministério da Educação.

Ressaltamos que desde o início da pandemia Covid-19 a Univille tem realizado seus 
encaminhamentos e priorizado medidas visando a segurança e a preservação da vida das 
pessoas. Portanto, a continuidade da suspensão das atividades acadêmicas presenciais por 
mais duas semanas, é uma medida que contribuirá com a situação epidemiológica nas cidades 
onde a Univille está inserida, que atualmente enfrentam um aumento preocupante do número 
de casos de infecção pelo novo coronavírus. 

A Univille continua acompanhando diariamente a situação epidemiológica nacional, local e 
regional e, de acordo com as mudanças de cenário ou havendo novas recomendações do 
Comitê Univille de Ações de Prevenção ao Contágio pelo Coronavírus SARS-CoV2 ou dos 
órgãos oficiais de Saúde, voltará a se manifestar pelos canais de comunicação oficiais da 
instituição.

Atividades acadêmicas presenciais que serão mantidas
Permanecem sendo realizadas presencialmente, até segunda ordem, as atividades práticas 
curriculares já retomadas nos espaços de ensino como Ambulatório Universitário, Farmácia 
Escola, Hospitais e Unidades Básicas de Saúde.

Uso de Laboratórios para fins de pesquisas
O acesso aos laboratórios da Univille está autorizado aos estudantes em fase de realização de 
experimentos de pesquisa dos respectivos Trabalhos de Conclusão de Curso, tanto na 
graduação como na pós-graduação Stricto sensu, desde que respeitadas as normas constantes 
da Instrução normativa conjunta n° 001/2020/PROEN/PROEX/PRPPG/PROINFRA e do Protocolo 
de Biossegurança e após assinatura do TERMO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE, 
disponíveis em: www.univille.br/coronavirus - Seção Retorno Gradual.

O acesso aos laboratórios será realizado com agendamento de horário e restrito para o tempo 
de realização do experimento e limpeza do material utilizado.

Coordenações de Cursos 
Os estudantes podem e devem fazer contato, sempre que necessário, com as Coordenações 
de Cursos para esclarecer e tirar dúvidas relacionadas às disciplinas e atividades práticas 
específicas.  

Reafirmamos que a Univille mantém seus canais de comunicação abertos ao diálogo e 
esclarecimentos. Contem conosco.


