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Recife, 09 de julho de 2020 

 

SEGUNDO SEMESTRE NA UNICAP  
 

COMUNICADO 
 
 

No primeiro semestre letivo de 2020, a Unicap, juntamente com o CONSÓRCIO 

PERNAMBUCO UNIVERSITAS (UFPE, UFRPE, UPE, UNICAP e UNIVASF), 

suspendeu todas as atividades acadêmicas presenciais, mas, adotou o 

distanciamento social produtivo, realizando as aulas mediante o uso das 

tecnologias da informação e da comunicação, conforme autorização do 

Ministério da Educação (cf. Portarias MEC 343 e 345). 

Considerando os indicadores epidemiológicos e conscientes de que o relativo 

controle não autoriza uma abertura ampla e irrestrita, a Universidade Católica de 

Pernambuco comunica que: 

1. seguirá os critérios da OMS (Organização Mundial de Saúde) no sentido 

de evitar contribuir para ampliação de surtos da COVID-19; 

 

2. embora vislumbrando um retorno progressivo às atividades presenciais, 

iniciará as aulas do segundo semestre com o uso dos meios digitais (cf. 

Portaria MEC 544), tanto na Graduação como na Pós-Graduação; 

 

3. a partir de avaliações da experiência do primeiro semestre, está 

trabalhando no aperfeiçoamento pedagógico dos docentes, para melhor 

utilização dos meios digitais; 

 

4. está buscando meios, juntamente com o CONSÓRCIO PERNAMBUCO 

UNIVERSITAS, para superar a infoexclusão de estudantes; 
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5. ampliará o apoio psicopedagógico aos estudantes, professores (as) e 

funcionários (as); 

 

6. apesar dos impactos financeiros sofridos, continuará tratando com 

solicitude as dificuldades financeiras dos alunos (as) e de suas famílias 

no sentido de evitar a evasão escolar; 

 

7. estará atenta às deliberações sanitárias quanto ao retorno gradativo das 

atividades presenciais e deliberará, passo a passo, sobre a flexibilização 

do convívio social no campus, em conformidade com protocolos de 

biossegurança (cf. Portaria MEC 572/2020). 

A crise sanitária do momento presente, juntamente com suas consequências 

previsíveis, é, para nossa comunidade universitária, não somente um desafio a 

ser abraçado, mas um convite a repensar o futuro da educação e da sociedade, 

entre tradição e inovação. Guardar o distanciamento social para proteger nossas 

vidas e as dos nossos familiares, porém, é a medida mais segura aqui e agora. 

Se, apesar de tudo, o primeiro semestre de 2020 foi uma experiência de 

superação e conquista, com muito mais razão podemos apostar neste período 

que nos levará à conclusão do ano, avançando em nossa vida acadêmica com 

uma renovada qualidade e, graças à solidariedade e ajuda mútua, crescendo em 

humanidade.  

 
 

 

 

Prof. Dr. Pe. Pedro Rubens Ferreira Oliveira, SJ  

Universidade Católica de Pernambuco Reitor 
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Profª Drª. Valdenice José Raimundo  

Pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação 

 

 

 

Prof. Dr. Pe. Lúcio Flávio Ribeiro Cirne, SJ  

Pró-reitor Comunitário 

 

 

 

Prof. Msc. Márcio Waked de Moraes Rêgo  

Pró-reitor Administrativo 

 

 

 

Prof. Dr. Degislando Nóbrega de Lima  

Pró-reitor de Graduação e Extensão 

 


