
 

 

NOTA OFICIAL 007/2020 
 

 

Estimados alunos; 

 

Que momento passa esse nosso planeta!  

 

Todas as nações do mundo se ajoelham perante o invisível. 

 

Diante disso, o Brasil e quase todo o mundo parou e nós, do Centro Universitário 

Avantis – UniAvan, estamos sendo solidários em atender a todos os Decretos (Decreto n. 

509, do Governador do Estado de Santa Catarina, publicado em 17 de março de 2020 que 

dispõe sobre medidas de prevenção e combate ao contágio pelo coronavírus - COVID-19 

e Portaria do Ministério da Educação Nº 345/2020, de 19 de março de 2020, que autoriza, 

em caráter excepcional, a substituição das disciplinas presenciais, em andamento, por 

aulas que utilizem meios e tecnologias de informação e comunicação, por instituição de 

educação superior) impostos pelos nossos governantes em prol da saúde dos nossos 

alunos, funcionários e professores, da nossa família, da sociedade, enfim, da raça humana.  

 

Hoje, dia 23 de março, iniciam-se as aulas on-line para os cursos presenciais e 

estamos aqui para esclarecer a diferença entre as aulas on-line presenciais e as aulas dos 

cursos da modalidade à distância (EaD). 

 

Nos cursos presenciais temos a seguinte situação: as disciplinas que você se 

matriculou são cursadas ao longo de todo o semestre, com carga horária de 38, 76 ou mais 

horas.  

 

A partir de hoje, todos os dias você terá o seu professor da disciplina na qual está 

matriculado. De acordo com o horário de trabalho o professor, bem como o seu tutor, 

estarão a sua disposição, das 19h às 22h.  

 

O professor explicará os conteúdos, proporá atividades, chats, fóruns, e sugerirá 

leituras complementares.  

 

Nesse dia, das 19h às 22h, o professor estará ao vivo, por meio das tecnologias de 

informação e comunicação, para debater, esclarecer dúvidas e responder aos 

questionamentos.  



 

 

Por conseguinte, todas as horas de aulas práticas, estágios obrigatórios e clínicas 

serão repostas no final dessa crise quando voltarmos às atividades normais em nossa 

Instituição. 

 

Nos cursos à distância (EaD) as metodologias são totalmente diferentes. Primeiro: 

não tem professor da disciplina. Segundo: as disciplinas são cursadas em um período de 

30 dias, e não semestralmente, com apenas um encontro semanal.  

 

O estudante, no início de cada disciplina, ganha um Caderno de Estudos 

autodidático, portanto, estuda sozinho. Isso é: o aluno faz o próprio estudo enquanto o 

tutor faz as correções das atividades e aplica as provas.  

 

Reiteramos nossos compromissos com os alunos de não terem nenhum prejuízo 

acadêmico. 

 

Certos da colaboração de todos ficamos gratos e que Deus abençoe essa nação e 

nosso planeta terra. 

 

Balneário Camboriú, 23 de março de 2020. 

 

 

 
Isabel Regina Depiné Poffo 

Reitora 

 

 

 

 

 


