
Caros Estudantes, 

 

Diante do cenário ainda instalado pelo alerta do COVID-19, o UniCatólica 

manterá a suspensão das aulas presenciais até o dia 16 de abril.  

 

Buscando atenuar o impacto da dispensa das aulas presenciais, o UniCatólica 

elaborou um Protocolo de Contingência Pedagógica no sentido de orientar os 

docentes e discentes sobre os procedimentos a serem adotados com o objetivo 

de garantir a manutenção da transposição das aulas desse período para o 

ambiente virtual, utilizando as tecnologias digitais, por meio do Google 

Classroom. Os procedimentos previstos no Protocolo de Contingenciamento são 

institucionalizados e são uma forma de garantir a excelência acadêmica nas 

aulas que serão realizadas on-line. 

 

Para garantir o efetivo cumprimento das disciplinas, assegurando o processo de 

ensino e aprendizagem durante esse período, de acordo como os seus horários 

de aula, os professores disponibilizarão os materiais para estudo e atividades de 

fixação, além de podcast, vídeo aulas ou videoconferências para debater o 

conteúdo e sanar possíveis dúvidas. Os professores estarão, ainda, disponíveis 

on-line no Google Classroom. 

 

Os estudantes farão contato com os professores a partir do Google Classroom. 

Todavia, caso encontrem alguma dificuldade, orientamos que façam contato com 

a coordenação do curso tão logo seja identificada essa dificuldade como forma 

de resolvê-la. 

 

Os coordenadores de Curso e a Pró-Reitoria Acadêmica acompanharão, 

diariamente, o processo de realização das atividades e aulas com o objetivo de 

apoiar os docentes e estudantes, além de assegurar a qualidade e o bom 

andamento das disciplinas. 

  

Para que a aprendizagem aconteça da melhor forma possível, orienta-se 

que: 

 

1-  os estudantes acessem, diariamente, sua sala de aula virtual no Google 

Classroom para estudar o conteúdo da sua aula do dia e realizar as respectivas 

atividades; 

 

2- todos os estudantes acessem o Google Classroom no horário da aula para 

tirar dúvidas com o professor, o qual estará conectado. O estudante poderá 

também, nesse momento, interagir com seus colegas como forma de contribuir 



com a aprendizagem de toda a turma, a partir das suas experiências, estudos, 

observações; 

 

3- enquanto estiverem assistindo aos vídeos, os estudantes devem anotar os 

seus apontamentos e as suas dúvidas para posterior questionamento aos 

professores, após concluírem o vídeo. 

  

4- a frequência do estudante será considerada a partir da presença dele nos 

encontros e atividades realizadas via Google Classrom de cada turma em que 

estiver matriculado. 

 

Lembre-se: 

 

1- procure utilizar o horário da aula para estudar com o objetivo de não acumular 

o conteúdo de semanas;  

2- este é um momento atípico e o Unicatólica está se posicionando conforme 

orientações do órgão regulador do ensino superior brasileiro e órgãos de 

representatividade pública da saúde no Brasil; 

3- caso tenha dúvida ou encontre dificuldades ao longo do processo, não hesite 

em buscar ajuda junto ao coordenador do seu curso. 

 

Para que consigamos passar por esse enfrentamento do COVID-19, é 

necessário que todos estejamos empenhados nessa causa! 

 

 A Pró-Reitoria Acadêmica convoca a todos os educadores e estudantes do 

UniCatólica para que juntos façamos a nossa parte com responsabilidade, 

empatia, compromisso com a excelência do aprendizado e, sobretudo, com 

respeito e compromisso com a saúde de todos. 

 

Bom estudo a Todos! 


