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        Araraquara, 27 de abril de 2020 

COMUNICADO REITORIA  

 

A Uniara, em seu comunicado de 20/04/2020, anunciou a toda 

comunidade acadêmica que seu corpo diretivo estaria analisando as 

respostas dos alunos à consulta formulada sobre as alternativas de 

continuidade do ensino virtual que está adotando ou antecipação de férias 

de julho, e que envidaria esforços para resolver a questão da avaliação 

bimestral de forma a contemplar a realidade imposta pelo isolamento 

causado pelo coronavírus, com “flexibilização e responsabilidade”.  

Tendo em vista que a pesquisa ainda não foi concluída e, mais 

especialmente, que as autoridades que proibiram as atividades presenciais 

estão anunciando eventual retorno da normalidade a partir de 11 de maio 

próximo, a Reitoria assim decide: 

 

1. Fica mantida a suspensão de todas as atividades presenciais de 

seus cursos, excetuando-se o internato do Módulo 12 do curso de 

Medicina, até o dia 10 de maio de 2020. Se a decisão 

governamental for pela continuidade da proibição do retorno às 

atividades na forma presencial, a Reitoria decidirá, em conjunto 

com os Chefes de Departamento, os rumos a serem tomados para 

o bem da comunidade acadêmica, especialmente os 

departamentos que eventualmente continuarão com o ensino 

virtual e os que entrarão em férias em antecipação às do mês de 

julho, pois realmente há situações específicas nas quais  os alunos 

preferem explicitamente um ou outro caminho. 
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2. Levando-se em consideração as dificuldades e complexidade das 

mudanças nas atividades de caráter presencial para virtual, a 

disponibilidade efetiva do aluno nas atividades propostas e 

postadas pelos senhores professores no sistema virtual deverá 

corresponder a 50% do valor da avaliação bimestral, sendo 

garantida a todos os alunos a nota 5,0 (cinco), exceto para o curso 

de Medicina, que possui sistema avaliativo totalmente 

diferenciado e autônomo.  

 

3. Para complementar a nota da avaliação do primeiro bimestre, a 

coordenação de cada curso terá autonomia para decidir a forma de 

computar outras atividades com nota máxima igual a 5,0 (cinco), 

excetuando-se o curso de Medicina, conforme  pontuado acima.  

 

Esperamos que todos estejam bem de saúde e aproveitando ao 

máximo o tempo para o convívio familiar e aprimoramento de seus 

estudos. 

 

Atenciosamente, 

Prof. Dr. Luiz Felipe Cabral Mauro - Reitor. 
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