
 

 

 

Balneário Camboriú (SC), 28 de agosto de 2020 

 

NOTA OFICIAL 023/2020 

 

CONSIDERANDO as análises realizadas pelo Governo do Estado de Santa 

Catarina em relação à pandemia no Estado, combinadas com a disponibilidade de 

leitos e da estrutura de saúde existentes para enfrentamento da COVID-19; 

 

CONSIDERANDO a Avaliação do Risco Potencial para COVID19 anunciada pelo 

Governo do Estado de Santa Catarina, visando orientar a Regionalização e 

Descentralização das ações relacionadas à contenção da pandemia em Santa 

Catarina; 

 

CONSIDERANDO que supradita avaliação, divulgada em 26 de agosto, rebaixou a 

região da Foz do Rio Itajaí para o nível grave na Matriz de avaliação de risco 

potencial; 

 

O Comitê de Emergência do Centro Universitário Avantis – UniAvan, reunido 

em caráter extraordinário na tarde de 28 de agosto de 2020, adota, a partir dessa 

data, as seguintes medidas: 

 

a) Os estudantes que no momento da matrícula ou rematrícula optaram pelo 

retorno às aulas presenciais em 2020/2 poderão, a partir de segunda-feira, 

dia 31 de agosto, voltar a frequentar o UniAvan, respeitando-se todos os 

protocolos de biossegurança.  

b) Aos estudantes que optaram por retornar ao estudo presencial será exigida, 

até o final do semestre, a frequência mínima de 75% nas aulas, sob pena de 

reprovação. 



 

 

c) Estudantes matriculados em disciplinas de caráter teórico-práticas poderão 

optar em assistir as aulas teóricas de modo remoto e vir para a instituição 

apenas para cumprirem a carga horária prática. 

d) Para ter acesso à Instituição o estudante deverá submeter-se a aferição de 

temperatura, bem como estar usando máscara durante todo o tempo de 

permanência nas áreas internas e coletivas da instituição. 

e) Ao professor de cada disciplina o estudante que optar em retornar aos 

estudos presenciais deverá entregar o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (cópia anexa), devidamente preenchido e assinado, para ter 

acesso à sala de aula. 

f) Aos que optarem em continuar os estudos remotos informamos que as aulas 

continuarão sendo transmitidas ao vivo, e as gravações continuarão sendo 

disponibilizadas no ambiente ‘Sala de Aula’, não incorrendo em nenhum 

prejuízo para o seu processo de ensino-aprendizagem.  

g) Todas as atividades e avaliações teóricas continuarão sendo realizadas de 

modo remoto, no ambiente Sala de Aula, tanto para os que optarem pelo 

retorno, quanto para os que continuarem os estudos remotos. 

h) Informamos ainda que a internet da instituição estará exclusiva para que os 

professores transmitam as aulas, com acesso bloqueado aos estudantes 

que optarem pelo retorno presencial. 

i) Devido ao fato de a situação se manter grave na região da Foz do Rio Itajaí 

orientamos para que, preferencialmente, os estudos continuem sendo feitos 

de modo remoto, para que se preserve a saúde de todos.  

 

Atenciosamente,  

 
Dra. h.c. Isabel Depiné Poffo 

Reitora  



 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - PANDEMIA COVID -19 

 

EU, ......................................................................, fui devidamente esclarecido(a) pelo Centro 

Universitário Avantis - UniAvan, sobre a pandemia de COVID-19, também chamada de 

novo coronavírus, que estamos vivendo, bem como dos riscos a que estarei exposto 

em relação a isso, em comparação aos prováveis benefícios que minha volta aos 

estudos presenciais oferece na disciplina de ....................................................................................  

Estou informado e compreendi que durante o período de estudos no segundo 

semestre de 2020 estarei exposto a eventuais contaminações pela COVID-19 por 

contato com outros estudantes e/ou profissionais da instituição portadores do novo 

coronavírus, mesmo que assintomáticos e não sabedores de sua condição, e que isso 

poderá acarretar o desenvolvimento de sintomas variados com diferentes graus de 

gravidade, podendo gerar necessidade de internação em Unidade de Cuidados 

Intensivos, permanência hospitalar prolongada e até mesmo óbito.  

Estou também ciente de que durante meu período de estudos neste segundo semestre 

de 2020, por consequência da pandemia, membro ou membros da equipe docente 

que me assiste podem necessitar afastamento de suas atividades, acarretando na 

interrupção das aulas presenciais por tempo indeterminado.  

Ciente dos riscos e benefícios bem como dirimidas todas as dúvidas aceito realizar o 

procedimento.  

 

Balneário Camboriú, ....... de .......................de 2020. 

 

Nome do Estudante: .............................................................................  

CPF: .............................................................................................................. 

Assinatura: ................................................................................................ 


