
 

Comunicado  
Sobre o trabalho Home Office da equipe da Uníntese 

e sobre as aulas presenciais de Abril/2020 
 

Considerando a necessidade de contribuirmos para a não disseminação do vírus 

Covid-19, à preservação da saúde de todos e de nos adaptarmos ao atual cenário, a 

Uníntese comunica a todos (estudantes, professores, parceiros e comunidade) que: 

a) ADOTA O TRABALHO HOME OFFICE: a partir de 23/03/2020 a 

Uníntese adotará, por prazo indeterminado, o trabalho home office 

para toda sua Equipe de Colaboradores. Todos os serviços da Uníntese 

estarão garantidos e todos os atendimentos ocorrerão unicamente 

por e-mail. Em virtude disso, há expectativa de atrasos pois 

poderemos levar mais tempo para responder seu e-mail e/ou 

atender sua solicitação. Prometemos agilizar o máximo que 

pudermos. 

 

b) PRORROGA A SUSPENSÃO DAS AULAS PRESENCIAIS: as aulas 

dos cursos presenciais que ocorrem tanto na Sede da Uníntese 

quanto nas demais cidades dos diferentes estados e distrito federal, já 

encontram-se suspensas, as quais permanecerão SUSPENSAS até o 

dia 30 DE ABRIL/2020. Para os estudantes destes cursos, as 

atividades na plataforma EaD serão mantidas seguindo o Calendário de 

cada turma com posteriores ajustes, necessários ao pleno 

funcionamento e a qualidade do curso. 
 

A recuperação das aulas presenciais suspensas será informada dentre 

algumas semanas, tão logo tenhamos condições de tomar decisões 

mais assertivas, conforme a realidade nacional e as questões regionais 

onde nos inserimos.  

IMPORTANTE: Para os próximos dias, Uníntese realizará uma série de 

atividades e eventos on-line complementares para os cursos 

presenciais de Libras como forma de auxiliar, de incentivar e manter o 

envolvimento com os estudos da língua, os quais serão divulgados 

oportunamente. 

 

c) MANTÉM O FUNCIONAMENTO NORMAL DE TODOS OS CURSOS 

EaD: as aulas e atividades dos cursos EaD, desenvolvidas através do 

portal Ensino.digital, bem como todos os serviços decorrentes serão 

mantidos normalmente neste período. 

 

Por fim, a Uníntese reitera seu compromisso com toda a sua comunidade acadêmica e 

a sociedade em geral de adotar todos os procedimentos necessários à prevenção da 

propagação do coronavírus.  

Santo Ângelo, 23 de março de 2020. 

 

Prof. Pedro Stieler 
Diretor                      


