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P L A N O  D E  
R E T O M A D A  D A S  
A U L A S  P R E S E N C I A I S

Em razão da continuidade do cenário de enfrentamento da 
pandemia do novo coronavírus, neste 1º semestre de 2021 ficam 
definidas as seguintes medidas adotadas pela Unoeste 
(Universidade do Oeste Paulista), com base nas determinações 
governamentais instituídas pelo Plano São Paulo, bem como em 
conformidade com a Comissão Permanente de Prevenção à 
Covid-19 na universidade, para o retorno presencial.

As informações são válidas para os 3 campi da Unoeste: 
Presidente Prudente, Jaú e Guarujá, devendo cada qual, dentro 
das informações aqui presentes, avaliar também as 
particularidades e realidades locais.
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CALOUROS
As informações deste plano também são válidas 
aos alunos ingressantes do 1º semestre de 2021, 
sendo que atividades presenciais podem ser reali-
zadas, desde que seguindo as recomendações para 
o atual momento que estamos vivenciando e em 
conformidade com as propostas dos governos esta-
dual e municipal;

▶ A Unoeste realizará avaliações periódicas da situação 
epidemiológica podendo ampliar ou retroceder as atividades ou 
aulas presenciais de acordo com novas determinações das 
autoridades de saúde; 

▶ Vale destacar que os protocolos de biossegurança continuam 
sendo seguidos de forma rigorosa em todas as dependências, 
como aferição da temperatura corporal e tapete sanitizante nas 
entradas dos prédios, álcool gel nas portas principais e em todos 
os corredores, distanciamento de 1,5m, uso obrigatório de 
máscara, dentre outras medidas sanitárias de prevenção à 
Covid-19.
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C A L E N D Á R I O  P A R A  O
1 º  S E M E S T R E  D E  2 0 2 1
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▶ Retorno de todas as atividades práticas.

▶ Retorno das aulas teóricas de forma gradual, 
com a possibilidade de retorno total em 1º de março. 
Os planos com os percentuais de retorno ficam a 
critério das faculdades, bem como as informações 
específicas a serem repassadas aos estudantes, de 
acordo com cada realidade;

▶ As provas serão presenciais, a partir do 1º 
semestre de 2021, obedecendo todos os protocolos 
de biossegurança;
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▶ Retornam as atividades de forma remota com a 
previsão de início presencial em 1º de março, e 
percentual de acordo com as orientações dos 
governos estadual e municipal (serão divulgados, 
conforme as novas reclassificações das regiões do 
estado de São Paulo);

▶ Cursos de outras áreas do conhecimento podem 
retornar de forma presencial, em até 35%, a partir do 
momento em que a região em que se encontra seu 
campus universitário estiver na Fase Amarela do 
Plano São Paulo e em 70% na Fase Verde; 

CURSOS DAS DEMAIS ÁREAS DO CONHECIMENTO

CENÁRIO 01
FASE AMARELA

ATÉ 35%
PRESENCIAL

CENÁRIO 02
FASE VERDE

ATÉ 70%
PRESENCIAL

CURSOS DA ÁREA DA SAÚDE



▶ Seguem o cronograma de aulas já estipulado 
normalmente para o ano de 2021, com retorno 
presencial seguindo as determinações 
estipuladas pelo Decreto Estadual 65.384/20. 
Portanto, a partir de 1º de fevereiro de 2021, e de 
acordo com o referido Decreto, para os cursos da 
área da saúde será admitida a presença de até 100% 
do número de alunos matriculados. Os demais 
cursos permanecem no ensino remoto, com 
previsão de retorno presencial também conforme 
as reclassificações do Plano SP;
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CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO
Lato sensu (especializações e MBAs) e stricto sensu (mestrados e doutorados)
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Lembramos que já no 2º semestre de 2020 iniciamos a 
retomada gradual dos nossos cursos de graduação e, portanto, 
já temos uma estrutura e aprimoramos ainda mais os protocolos 
de biossegurança para seguir no enfrentamento à pandemia.
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