
 

 

 

NOTA OFICIAL 006/2020 

 

Queridos gestores, Professores e tutores. 

Estimados funcionários e alunos do UniAvan. 

 

1)  Em seus 17 anos de história, o Centro Universitário Avantis - UniAvan jamais 

passou por um momento como esse que ora vivemos, ameaçados por uma pandemia 

que nos obrigou a antecipar as férias e fechar a instituição. 

2) Com responsabilidade e zelo pela vida humana, continuaremos seguindo todas as 

normas emanadas pelos Poderes constituídos, de modo que possamos conter o 

número de pessoas contagiadas pelo novo vírus. 

3) Na condição de educadores e educandos, compondo um seleto grupo de brasileiros 

que tem a possibilidade de estar no Ensino Superior, precisamos assumir nossas 

responsabilidades diante dessa crise e cumprirmos com todas as normas e 

recomendações – cada um fazendo a sua parte – para que, em breve, voltemos à 

normalidade o mais breve possível. 

4) Evite causar o pânico e discórdia. Evite denegrir a imagem de toda uma equipe de 

profissionais que está trabalhando diuturnamente para manter a normalidade. Seja 

uma voz viva que leve esperança por meio da precaução! Seja a diferença que o 

mundo precisa!!! 

5) Agora um novo e atípico final de semana se aproxima! Insisto: fiquem em seus lares. 

Aproveitemos esse tempo para refletirmos sobre o porquê de tudo isso. Que cada 

um organize seus corações e mentes para que na segunda, dia 23/03, possamos voltar 

aos estudos com muita energia e aproveitarmos as aulas on-line como um antídoto 

que diminua a tristeza e o tédio que a distância e o confinamento nos causam. 

Compreenda que, nesse momento, #aDistânciaSalva. 

6) Nossos professores, tutores e funcionários estão empenhados para refazerem suas 

aulas, aproximá-los por meio das tecnologias, e garantirem que essa ‘não tão nova’ 



 

 

forma de ensinar e aprender valha a pena, desperte as consciências e produza novos 

conhecimentos. 

7) O momento é de união e resistência. Não podemos nos aproximar fisicamente, mas 

enquanto humanidade estamos mais próximos do que nunca. Não podemos nos 

abraçar e cumprimentar, mas estamos unidos numa mesma vibração: Vamos vencer 

mais essa! 

8) Enquanto gestores institucionais nos manteremos abertos para atender as 

necessidades de cada um de vocês. Há anos a Avantis se tornou uma alternativa 

viável para todos aqueles que tinham o sonho em realizar o sonho de graduação. Nós 

sempre nos mantivemos ao lado dos mais vulneráveis e não será dessa vez que 

abriremos mão desse ideal. Continuem acreditando na gente! 

9) Que esse caso que acomete a civilização mundial nos aponte para a premente 

necessidade de educarmos nossos corações e mentes. Não nos preocupemos apenas 

com o lado técnico, mas, sobretudo, com a formação humana! Para tanto, mesmo à 

distância, você, juntamente com seus professores, tutores e colegas, poderá estar 

desenvolvendo iniciativas de pesquisa e extensão aliando a ciência à calamidade, de 

modo que se amenize o sofrimento e as angústias de tanta gente que espera de nós, 

professores e estudantes universitários, um acolhimento, uma assistência, uma 

palavra amiga ou uma resposta.  

10) Como uma Instituição forte, sinônimo de excelência, permaneçamos unidos também 

nesses momentos de angústias e tristezas. Unamo-nos em orações de modo que 

nossas esperanças sejam revigoradas e o povo do mundo todo possa voltar sorrir!!! 

11) Um bom final de semana extensivo aos seus familiares. Esperamos por todos vocês 

na segunda-feira para a grande retomada, afinal, VENCER É SEMPRE UMA 

QUESTÃO DE ESCOLHAS.  

 

Balneário Camboriú (SC), 20 de março de 2020. 

 

 



 

 

 
Isabel Regina Depiné Poffo 

Reitora 


