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O coronavírus mudou nossa 
rotina, forma de relacionamentos, 

convivência e, é claro... estudo!
Para passarmos fortalecidos por 
toda essa mudança, precisamos 

estar abertos a aprender com tudo o 
que acontece a nossa volta. 

Entendendo a necessidade do outro, 
temos oportunidades de crescer e 

compartilhar as experiências.
É comum surgirem várias dúvidas em 

relação a nossa nova rotina. Então, 
por que não falar sobre tudo isso?

Reunimos aqui, de uma forma clara 
e objetiva, as principais dúvidas 

da nossa comunidade acadêmica 
e como estamos conduzindo cada 

uma delas.



Tem alguma diferença o meu estudo remoto, 
adotado neste período para a continuidade do 
ensino presencial, em relação ao EaD, que é o 
Ensino a Distância?

A dinâmica das atividades é totalmente 
diferente, assim como o trabalho dos 
professores junto aos estudantes, o 
cronograma de conteúdos e relacionamento 
estabelecido para o ensino-aprendizagem. 
Conforme o próprio Semesp, que é o 
sindicato que representa as instituições de 
ensino superior particulares, as estratégias 
e metodologias pedagógicas adotadas no 
estudo remoto estão voltadas a atividades 
síncronas, que estabelecem diálogos diretos 
entre professores e alunos. E tudo isso teve 
que ser colocado em prática de forma rápida, 
com novos investimentos, principalmente em 
tecnologia e capacitação.  Já o EaD permanece 
com sua proposta e dinâmica próprias, já muito 
bem definidas, apenas com a adaptação das 
tarefas antes realizadas nos polos de apoio 
presencial.

www.semesp.org.br ou
www.semesp.org.br/covid-19

Mas, estou com dificuldade quanto ao estudo 
presencial remoto, o que devo fazer?

Primeiro, saiba que você tem aqui pessoas 
que realmente estão se esforçando para 
proporcionar o melhor do ensino e para 

dar continuidade a seu sonho da formação 
profissional, mesmo diante do fato de não 
podermos voltar às aulas presenciais, por 
questão de força maior. Então, sua opinião 
também nos faz crescer e melhorar! Converse 
com seu professor e coordenador de curso, 
eles são importantes suportes para esse 
diálogo. Se ainda assim, os problemas 
prosseguirem, entre em contato conosco 
pelo fale@unoeste.br. Com essa troca, 
conseguimos superar as barreiras que, 
naturalmente, aparecem diante de grandes 
mudanças, como essas provocadas em nossas 
vidas devido ao novo coronavírus.

Quais as ferramentas digitais a universidade 
tem usado?
A orientação que temos dado aos nossos 
professores é que utilizem o sistema de 
aulas ao vivo, por meio do Aprender Unoeste 
e Google Meet, pela possibilidade de ter até 
250 participantes em uma transmissão, 
compartilhar telas, gravar as aulas e depois 
disponibilizar aos estudantes que não 
puderam participar do momento ao vivo. Nós 
já tínhamos essa integração com o Google, 
o que facilita bastante a condução para a 
continuidade do estudo presencial remoto. 
No entanto, é permitido o uso de outras 
plataformas, desde que atendam as devidas 
necessidades para o ensino-aprendizagem 
dos nossos cursos presenciais, cabendo ao 
docente estabelecer a melhor escolha.

#UnoesteContraOCoronavirus



Por que devo continuar pagando a 
mensalidade integral? As despesas da 
universidade não diminuíram?

A maior parte das despesas da universidade está relacionada à folha de 
pagamento de funcionários, sendo eles docentes e administrativos, para 
manter o nosso melhor atendimento a você, estudante. Continuamos com 
os nossos serviços, claro que seguindo as devidas recomendações das 
autoridades de saúde e, assim como os estudantes, os colaboradores 
também tiveram que se reinventar para continuar trabalhando para o 
sustento de suas famílias. São mais de 2 mil funcionários, somando 
os campi de Presidente Prudente, Jaú e Guarujá. As demais despesas, 
entre elas a de energia, por exemplo, continuam sendo mantidas. Vale 
lembrar que a Unoeste tem sua própria usina de energia solar fotovoltaica, 
cujo contrato foi estabelecido antes da pandemia. Sem contar os novos 
investimentos que surgiram com esse novo cenário, entre os quais já 
citamos acima: tecnologia e capacitação. Reforçamos o valor da educação, 
conforme também tem divulgado o próprio Semesp, veja mais aqui. 

www.ovalordaeducacao.com.br



Com a crise econômica, não estou 
conseguindo pagar minha mensalidade, o que 
devo fazer?

Primeiro: não desista do seu sonho. Não 
deixe de nos procurar, queremos entender sua 
situação para oferecer as melhores condições 
e passarmos juntos por esse momento. 
Temos o nosso canal de atendimento 
nae@unoeste.br e estamos com medidas 
de flexibilização, analisando cada caso. 
Num momento como esse, não podemos 
generalizar. Muitos questionamentos surgem 
quanto à redução nas mensalidades de 
forma geral, sendo que esse não é o melhor 

Vou conseguir me formar dentro do tempo 
previsto?

Temos mantido nosso calendário escolar com aulas e provas sendo realizadas de forma 
remota. Assim, promovemos a continuidade dos estudos, algo que acreditamos ser 
fundamental, e também seguimos as orientações das autoridades de saúde, que reforçam 
a importância de que as pessoas fiquem em casa e evitem aglomerações. No momento, 
para evitar aglomerações em decorrência da pandemia, não haverá a Colação Festiva 
Institucional do meio de ano (2020), mas o aluno pode consultar o coordenador do curso 
sobre a Colação Oficial.

caminho, nem para o aluno e nem para a 
instituição. Afinal, cada estudante tem sua 
necessidade, que deve ser analisada de forma 
exclusiva.

Qual a orientação quanto à apresentação de 
Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs)?

A Unoeste permite que as defesas de 
Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs) 
sejam realizadas por meio de plataformas 
digitais, como tem ocorrido com as reuniões 
técnicas e demais atividades presenciais 
remotas envolvendo alunos e professores.



Qual a posição da universidade quanto à antecipação 
da colação de grau dos cursos da área da saúde?

Entendemos que a antecipação da colação de 
grau para os cursos de Medicina, Enfermagem, 
Farmácia e Fisioterapia é de grande prejuízo aos 
alunos, porque vão perder os últimos estágios, que 
são fundamentais na formação profissional das 
respectivas áreas. Ficariam justamente sem vivência 
e aprendizado das questões mais complexas e de 
competências mais importantes para a formação. 
O próprio Conselho Federal de Medicina (CFM), por 
exemplo, se manifestou contrário.

http://www.unoeste.br/u/3pkg

Posso ter as férias de julho antecipadas?

Conjuntamente com a Comissão Permanente de 
Prevenção à Covid-19 da universidade, Pró-reitoria 
Acadêmica, os coordenadores de cursos e após 
pesquisa junto aos alunos optamos pelas férias 
em duas etapas: no período de 1° de junho a 16 
de junho (com retorno previsto das aulas remotas 
no dia 17 de junho) e depois de 20 de julho a 2 de 
agosto (com retorno previsto no dia 3 de agosto). 
Esse calendário é válido para os cursos técnicos, 
de graduação e pós-graduação dos campi de 
Presidente Prudente. Não estão incluídos os alunos 
dos cursos EaD, do 8º termo de Enfermagem, os 
estudantes do 8º ao 12º termo de Medicina e o 
10º termo de Farmácia, além dos campi de Jaú e 
Guarujá, que seguem calendário já disponibilizado 
no site da Unoeste.

Como ficam os estágios obrigatórios? Há alguma 
alternativa para compensar essas horas?

Todas as nossas decisões são embasadas 
nas deliberações do Ministério da Educação 
(MEC). Dessa forma, os estágios obrigatórios 
supervisionados em que não foi possível 
trabalhar virtualmente, devido à necessidades da 
presencialidade, foram reprogramados para um 
período posterior - processo de reposição em 
paralelo à continuidade do curso.

No retorno das aulas presenciais, quais medidas 
preventivas serão adotadas? 

Estamos constantemente atualizando nosso 
protocolo de medidas a serem adotadas pela 
comunidade acadêmica. Com vistas a prevenir a 
disseminação do coronavírus, reforçaremos as 
orientações de higienização das mãos com água 
e sabão, e uso do álcool gel, que estará disponível 
nos ambientes de uso comum. Também serão 
adotadas medidas que viabilizem o distanciamento 
físico recomendado entre os alunos, com a devida 
higienização e ventilação das salas de aula e 
demais ambientes de uso coletivo, como refeitórios, 
laboratórios e bibliotecas. O uso de máscaras já 
é uma obrigação aos nossos funcionários e será 
expandida a toda a comunidade acadêmica em 
um possível retorno das atividades, seja gradual ou 
integral, se assim for necessário.

#FicaEmCasa



Já há um replanejamento do calendário letivo 
para o segundo semestre?

Todo e qualquer planejamento referente 
ao calendário letivo deve considerar, 
primordialmente, as orientações 
governamentais no que diz respeito à 
prevenção da Covid-19. Dessa forma, o 
calendário será reorganizado conforme as 
necessidades, mediante as determinações 
dos órgãos de governos municipal, estadual e 
federal.

E em relação ao vestibular de meio de ano?

Pela primeira vez na história da Unoeste 
realizamos o vestibular digital, para os 
cursos de graduação, com a próxima prova 
programada para o dia 5 de julho. Tem ainda 
outras possibilidades de ingresso como pela 
nota do Enem ou como portador de diploma. 
No período de 13 a 30 de julho será realizado 
o vestibular agendado. O vestibular digital 
envolve todos os cursos de graduação, 
exceto  Medicina cujas orientações podem ser 
conferidas em edital para as provas dos campi 
de Presidente Prudente e Jaú. Lembrando que 
a novidade do campus de Jaú é o curso de 
Enfermagem, ofertado por meio do vestibular 
digital. Saiba mais aqui.

www.unoeste.br/vestibular



• Atendimento psicológico on-line para os nossos estudantes;

• Apoio psicopedagógico aos alunos que estão em intercâmbio de estudos no exterior;

• Projeto Telessaúde, com canais que tiram dúvidas sobre a Covid-19, antes que as 
pessoas procurem o serviço de saúde;

• Apoio ao serviço de televigilância aos suspeitos e familiares de casos confirmados de 
Covid-19;

• Oferta de diversos cursos livres gratuitos à comunidade por meio da educação a 
distância (EaD) na quarentena;

• + Conteúdo em casa: com palestras ao vivo pelo nosso canal do Youtube, com 
diferentes temas e profissionais; 

• Live solidária, com gastronomia e música, além de arrecadação de alimentos;

• Campanha de incentivo à doação de sangue;

• Campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis e produtos de higiene pessoal 
para entidades assistenciais;

• Doação de álcool gel e sabonetes às instituições da cidade e região;

• Manutenção de empregos, colaborando diretamente na economia da região;

• Disponibilização da nossa estrutura para eventual necessidade para enfrentar esta 
pandemia;

• Temos a nossa própria Comissão Permanente de Prevenção à Covid-19, que inclui 
médicos em sua composição;

• Mantemos nossos alunos e professores em casa, por meio de estudo remoto;

• Temos diversos canais de comunicação que promovem orientações visando 
prevenção e informação correta, em tempos de pandemia;

• Treinamentos remotos e apoio em campanhas, como a de vacinação contra a gripe, 
são feitos por meio de nossos cursos de saúde;

• Distribuição de máscaras de pano personalizadas aos nossos funcionários;

• Produção e doação de máscaras faciais de acrílico para profissionais de saúde;

• Doação de ambulâncias para a cidade de Jaú, onde a Unoeste possui campus.

Confira algumas frentes da nossa
a t u a ç ã o  c o n t r a  o  c o r o n a v í r u s :




