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COMUNICADO AOS ALUNOS, FAMILIARES, PROFESSORES E 

COLABORADORES DA UNIVERSIDADE DE ARARAQUARA - UNIARA 

 

Em tempos de Pandemia e ao finalizarmos o primeiro semestre letivo, a Reitoria 

vem externar as seguintes considerações e esclarecimentos. 

Primeiramente, o agradecimento. Absolutamente necessário. Aos alunos pela 

continuidade da confiança extrema em nosso trabalho e disposição para as adaptações 

que se tornaram indispensáveis. Aos estimados professores que não mediram esforços 

para também se reinventarem em tempo recorde, ministrando aulas pelo sistema remoto 

de forma admirável. E aos colaboradores diretos e indiretos que continuaram em suas 

funções tanto em home office ou presencial quando necessário. Vocês caros alunos bem 

como seus familiares merecem ainda nossas congratulações pelos esforços e nosso 

reconhecimento e admiração pela decisão correta e séria em nunca desistir. 

Cabe agora traçar os rumos para o próximo semestre com a mesma seriedade e 

cuidado com a saúde de todos que tivemos desde o primeiro momento em que estivemos 

impedidos de continuar com as atividades na forma presencial. 

A UNIARA faz escolhas seguras. E todas suas decisões são tomadas com base no 

respeito aos alunos, docentes, colaboradores e também aos Decretos, Portarias e 

orientações das autoridades governamentais. Assim continuará sendo com a questão de 

retomada das aulas. O comunicado do dia 22 de junho de 2020 afirmou nosso incontido 

desejo em retornarmos a forma presencial, mesmo que a Portaria nº 544, de 16 de junho 

do MEC tenha autorizado aulas remotas até 31/12/2020.  

Oportunamente ocorreu a divulgação do Plano de Retomada da Educação no Estado 

de São Paulo que prevê o retorno às aulas presenciais somente em setembro de 2020 e de 

forma gradual, seguindo rigorosos protocolos de segurança. E assim o faremos. Saúde e 

Educação podem caminhar tranquilamente juntas. Estamos elaborando protocolos de 

retorno presencial para setembro prioritariamente em atividades práticas e 

enquanto isso seguiremos após as férias com aulas remotas que também estaremos 

aprimorando cada vez mais.  

Importante salientar que a Uniara continuará, na medida das suas possibilidades, 

sensível à crise econômica que acompanha a pandemia sendo certo que todo aluno com 

comprovados problemas financeiros deve entrar em contato direto com a Reitoria. O 

contato, que é realizado em atendimento individual e personalizado pode ser feito através 

do e-mail: reitoria@uniara.com.br. 

Reiteramos nosso carinho e atenção a todos que orgulhosamente compõem a família 

UNIARA. 
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