COMUNICADO Nº11/2020/REITORIA
DATA:06/10/2020
No dia 30 de setembro de 2020, o Governo do Estado de Minas Gerais publicou o
“Protocolo Sanitário de Retorno às Atividades Escolares Presenciais, no contexto da pandemia
da Covid-19”, o qual trouxe as bases para o retorno das atividades presenciais educacionais, a
partir de 05 de outubro, nas instituições de educação superior (IES) e nos cursos livres, desde
que o município, integrante do plano “Minas Consciente”, esteja classificado na “onda amarela”,
como é o caso de Paracatu.
Neste momento, o Centro Universitário Atenas (UniAtenas) está planejando suas ações
para retornar suas atividades educacionais presenciais, pelo que deverá apresentar ao Comitê
Municipal de Gestão da Pandemia Covid-19, o cronograma proposto para o retorno gradativo
das atividades educacionais, bem como o seu “Plano de Contingência para Retomada
Gradativa e Segura das Atividades Educacionais do Centro Universitário Atenas”, em
consonância com o Protocolo Sanitário divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, no dia 30
de setembro de 2020.
Com vistas à promoção do retorno de forma segura, o UniAtenas deverá promover,
inicialmente, apenas o retorno das atividades educacionais práticas referentes às aulas e práticas
nos laboratórios, haja vista constituírem anseio de grande parte da comunidade acadêmica.
Nesse sentido, a programação inicial prevê o retorno dessas atividades práticas para o dia 26
de outubro de 2020, no caso do curso de Medicina. Para os demais cursos, inclusive como forma
de viabilizar a sua realização por maior número de alunos, a programação inicial é de que esses
retornos ocorram a partir do 3º ciclo letivo, o qual terá início no dia 07 de dezembro de 2020.
A princípio, o UniAtenas entende que o retorno não será obrigatório, ou seja, os
estudantes poderão optar pela frequência ao campus universitário ou não, nos termos do Edital
a ser publicado. Com o objetivo de atender aos que optarem por não retornarem às aulas
práticas presenciais, a carga horária semanal das aulas será oferecida integralmente pelo regime
letivo remoto, como vem sendo até então disponibilizada.
Com relação às aulas teóricas, o UniAtenas entende demandar maior estudo acerca do
seu retorno presencial, dado que existem outras variáveis que devem ser levadas em
consideração, como o deslocamento de grande parte dos alunos de outras cidades, o que se
traduz em ações específicas e também a maiores custos por parte dos alunos, dado que o
transporte escolar não poderá se realizar nas mesmas proporções anteriormente existentes.
Aproveitamos a oportunidade para agradecer o compromisso e a compreensão da
comunidade acadêmica, bem como a confiança de todos nos serviços prestados por nossa
instituição, neste momento de enfrentamento e de superação dos desafios que nos são impostos
pela situação pandêmica. Com serenidade, seriedade e responsabilidade, seguiremos
transformando pessoas e sociedade por meio do conhecimento, desenvolvendo talentos e
gerando oportunidades.
Assim, Deus nos ajude!
Paracatu, 06 de outubro de 2020

Hiran Costa Rabelo
Reitor – UniAtenas

AVISO DE CANCELAMENTO DE EDITAL

O Reitor do Centro Universitário Atenas (UniAtenas), no uso das atribuições
legais, torna público, o CANCELAMENTO do EDITAL 08/2020, que regularizava a oferta
de disciplinas em regime de “Dependência Especial” do curso de Medicina, na modalidade
de “Ensino Remoto”.
Paracatu-MG, 15 de outubro de 2020.

HIRAN COSTA RABELO
Reitor
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