
 

 

COMUNICADO 

 

O Centro Universitário Avantis - UNIAVAN atento e seguindo todas as 
recomendações dos principais órgãos de saúde e do governo para prevenir e conter a 
circulação do novo coronavírus (Covid-19), em atendimento a Medida Provisória nº 934/2020 
do Ministério da Educação, combinada com a Portaria nº 374/2020 do Ministério da Educação 
que dispõe sobre a antecipação da colação de grau para os alunos dos cursos de Enfermagem 
e Fisioterapia, exclusivamente para atuação nas ações de combate à pandemia do novo 
coronavírus - Covid-19, esclarece que foi realizado análise preliminar dos cursos referidos. 

Em análise preliminar a Medida Provisória nº 934/2020 e Portaria nº 374/2020, no 
âmbito do UNIAVAN, é possível identificar que, cada um dos dois cursos mencionados, tem 
especificidade no que se refere à percentual de carga horária do estágio e também a 
componentes curriculares obrigatórios. 

Como já mencionado anteriormente, cada curso tem sua especificidade acadêmica 
exemplificando: 

 O Curso de Enfermagem possui 02 semestres de atividades de estágios a serem 
realizados no 9º e 10º Semestre, assim o aluno que se encontra no 8º semestre 
ainda não concluiu 75% do estágio previsto; 

 O Curso de Fisioterapia possuem 04 semestres com atividades de estágio a 
serem realizados do 7º ao 10º Semestre, assim o aluno que se encontra no 9º 
semestre ainda não concluiu 75% do estágio previsto; 

 Os cursos de Enfermagem e Fisioterapia precisam entregar e cumprir as horas 
previstas de Atividades Complementares. 

 O Curso de Fisioterapia possui o TCC no 9º semestre.  

O UNIAVAN em consonância com as publicações e orientações do Ministério da 
Educação e, igualmente, do Ministério da Saúde, informa que os cursos relacionados ainda 
não atendem a legislação em vigor para atender a demanda dos alunos em situação de 
Estágio Curricular e Colação de Grau antecipada. 

 

 
Balneário Camboriú, 06 de abril de 2020. 

 

 

 


