
COMUNICADO 

SEMANAL--

A Univille informa que as atividades de ensino presenciais dos cursos

de Graduação permanecem autorizadas, de acordo com o 
planejamento das coordenações dos cursos. 

As atividades de ensino permanecem de forma flexível e o estudante, 
de acordo com a sua necessidade, pode tomar a decisão de participar 
das aulas de forma presencial ou online, exceto nas aulas práticas. 

Retorno seguro. Faça sua parte! 

E fundamental que todos os cuidados ainda sejam mantidos durante a 
permanência nos espaços da Universidade. Lembre-se de higienizar as

mãos, manter o distanciamento social e usar a máscara. 

A capacitação ao Protocolo de Biossegurança é necessária e está 
disponível no canal Univille Play. O Protocolo de Biossegurança pode 
ser acessado pelo site www.univille.br/coronavirus.

Aulas práticas 

As aulas práticas continuarão de forma presencial, de acordo com o 
planejamento das coordenações dos cursos. Quanto aos estudantes 
integrantes do grupo de risco e demais casos específicos, serão 
analisados pelas coordenações dos cursos, após a manifestação do 
estudante. 

Grupos de risco 

Considerando as normas dos órgãos públicos em vigor, a orientação é 
que os docentes, estudantes e pessoal administrativo, integrantes do 
grupo de risco (conforme Portaria 168 do Governo de Santa Catarina

de 18/02/2021), permaneçam em atividades online. 

Transporte coletivo 

A Universidade tem dialogado com a Secretaria de Infraestrutura 
Urbana de Joinville (SEINFRA) para que o sistema de transporte coletivo 
atenda a demanda da comunidade universitária nos períodos de 
atividades no campus. As linhas e horários estão disponíveis no site 
www.onibus.info. 

As informações das linhas e horários do transporte coletivo de São

Francisco do Sul estão disponíveis no site www.vmares.com.br .

Os horários das linhas do transporte coletivo de São Bento do Sul estão 
disponíveis no site www.coletivosrainha.com.br.

Atualização 

Toda quinta-feira, enquanto se fizer necessário, a Univille vai informar e

atualizar a Comunidade Acadêmica em relação aos cenários da

pandemia e os encaminhamentos para o seguimento das atividades de

ensino. 

Estamos à sua disposição!

O Suporte TI está preparado para auxiliar com as dúvidas de acesso às 
plataformas. 

(9 (47) 98421-4049 (Campus Joinville); 

(9 (47) 98424-5970 (Unidade Centro - Joinville); 

(9 (47) 3631-9110 (Campus São Bento do Sul); 

:) (47) 3461-3803 (Unidade São Francisco do Sul). 

Fale com a Univille 

Nossos canais de comunicação permanecem abertos para 
esclarecimentos e novas informações. Faça contato e esclareça as suas

dúvidas. 

Campus Joinville 

univille@univille.br • (47) 3461-9000; 

Unidade Centro - Joinville 

unidadecentro@univille.br • (47) 3431-0600; 

Unidade São Francisco do Sul 

univille.sfs@univille.br • (47) 3471-3800; 

Campus São Bento do Sul 

univillesbs@univille.br • (47) 3471-3800; 

DCE Univille 

dce@univille.br • (47)99772-188. 

Joinville, 06 de maio de 2021. 
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https://www.youtube.com/watch?v=uRClmcMblfY
https://www.univille.edu.br/community/novoportal/VirtualDisk.html/downloadDirect/2570984/Protocolo_de_Biosseguranca_Univille__1.pdf
http://doe.sea.sc.gov.br/index.php/download/18-02-2021-n-21461/
http://doe.sea.sc.gov.br/index.php/download/18-02-2021-n-21461/
http://doe.sea.sc.gov.br/index.php/download/18-02-2021-n-21461/

