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Resolução n° 003/2020 

   

Dispõe sobre medidas para enfrentamento ao COVID-19 

 

                Os Conselhos de Ensino Pesquisa e Extensão (CONSEPE) da Faculdade 

de Ensino Superior do Centro do Paraná (UCP) das Faculdades Integradas do Vale 

do Ivaí e os Conselhos do Centro Universitário Vale do Iguaçu (UNIGUAÇU), após 

reunião conjunta e diante das atuais circunstancias nacionais e regionais, em 

relação a prevenção de propagação de Corona Vírus (COVID-19), informa que: 

               Está mantida a suspenção das atividades acadêmicas presenciais até 

22/06/2020. Após essa data segue o Calendário Acadêmico atualizado, com retorno 

das atividades acadêmicas no dia 13/07/2020. 

               Reitera-se que por atividades acadêmicas compreendem-se: aulas de 

graduação e pós-graduação, grupos de estudos, estágios curriculares, que 

envolvem atendimento ao público, atividades realizadas em unidades de saúde 

(hospitais, clínicas, postos, etc.), assim como todos os eventos extracurriculares, tais 

como: palestras, simpósios, jornadas, confraternizações, etc. 

               Serão mantidas as aulas e atividades em Ambiente Virtual de 

Aprendizagem, o que inclui a semana de provas, prevista no calendário acadêmico, 

que está mantido. 

               Os atendimentos administrativos das IES continuam disponíveis por 

WhatsApp e telefones divulgados em suas redes sociais. 

               Qualquer nova medida a ser adotada ou nova decisão serão tomadas 

sempre em consonância com as orientações das autoridades oficiais na área da 

saúde e serão comunicados nos veículos oficiais das instituições. 
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               Edifício das Faculdades Integradas do Vale do Ivaí, dia dezesseis de Abril 

do ano de dois mil e vinte. 

 

Prof° Jane Silva Bührer Tanques 

Diretora Geral 

Faculdades Integradas Vale do Ivaí 


