
 

COMUNICADO SOBRE SEMESTRE 2020/2 

Caros alunos, 

Fomos todos surpreendidos no primeiro semestre de 2020 pela pandemia mundial de 

Covid-19. Respeitando as regras de segurança sanitária e as normas emanadas pelas 

autoridades governamentais, suspendemos a convivência presencial em nossos 

Campi, sempre pensando na saúde de nossos alunos e colaboradores. Contudo, para 

que nossos alunos pudessem prosseguir com as aulas, rapidamente foi estruturado e 

implementado o Programa de Educação Domiciliar Emergencial do UNIVAG: aulas ao 

vivo por ferramenta de videoconferência, disponibilização de materiais de apoio e 

realização de atividades no Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA UNIVAG, 

eventos e lives com profissionais do mercado, e gravações de experimentos e 

simulações realísticas. Tudo para que o aprendizado pudesse prosseguir neste 

momento de pandemia.  

Aulas de conteúdo teórico-prático, orientações e outras atividades foram viabilizadas 

com o uso de tecnologias da informação e comunicação, sempre seguindo 

rigorosamente a legislação educacional vigente. As aulas práticas para o 

desenvolvimento de habilidades profissionais específicas acontecerão 

presencialmente. O UNIVAG reafirma o seu compromisso de realizar a 

REPOSIÇÃO das aulas práticas necessárias para o desenvolvimento de 

habilidades profissionais específicas, tão logo as autoridades governamentais 

permitam. 

Graças ao trabalho incansável e ao comprometimento de professores e técnico-

administrativos teremos condições de finalizar o semestre letivo de 2020/1 até 

31/07/2020, ficando em aberto apenas as reposições das aulas práticas em 2020/2. As 

coordenações, em conjunto com os Núcleos Docentes Estruturantes (NDE) e 

professores elaboraram planos de ensino específicos para o momento da pandemia, 

com o levantamento de todas as práticas a serem repostas, e que serão 

disponibilizados pelas coordenações na Plataforma AVA UNIVAG. 

A previsão de início do semestre letivo 2020/2 é 10/08/2020. Como vocês, estamos 

ansiosos para retornar plenamente as atividades em nossos Campi. Entretanto, 

preservar a saúde de todos é condição essencial. Sendo assim, enquanto o retorno 

presencial não for permitido, continuaremos com as aulas ao vivo, apoiadas pelo 

nosso Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA UNIVAG. Importante dizer que o 

UNIVAG já está preparando todos os seus espaços físicos para que o retorno 

aconteça de forma segura. 

O isolamento social imposto pela pandemia tem gerado impactos financeiros na vida 

de empresas e pessoas em todo mundo. Apesar dos impactos econômicos, desde o 

primeiro momento, o UNIVAG tem buscado abrir possibilidades de repactuação e 

renegociação para que seus alunos possam prosseguir com os estudos. As situações 

são analisadas individualmente para que assim possamos atender melhor a realidade 

de cada aluno. 



 
O UNIVAG cumpre a Lei Estadual n° 11.150, de 01 de junho de 2020, tendo 

estruturado um Comitê de Análise e Renegociação Financeira para analisar as 

solicitações dos alunos. Neste contexto, mais uma vez o UNIVAG divulga aos seus 

alunos, que tiveram perda de renda e/ou apresentam dificuldades financeiras, as 

possibilidades existentes:  

 

1) RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS ATÉ 2019/2: 

a) Isenção de juros e multas; 

b) Possibilidades de parcelamento do débito. 

 

2) RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS E FLEXIBILIZAÇÃO DAS MENSALIDADES 

DURANTE O PERÍODO DA PANDEMIA: 

a) Negociação sobre o valor da mensalidade, mantidos os descontos de 

bolsas e convênios existentes; 

b) Isenção de juros e multas; 

c) Possibilidade de repactuação de 10 a 30% do valor da mensalidade para 

pagamento futuro; 

d) Possibilidade de parcelamento do débito, analisada a situação de cada 

aluno. 

 

3) REMATRÍCULA NO PERÍODO DA PANDEMIA: 

Além de todas as possibilidades de negociação individualizadas expostas 

acima, com o objetivo de gerar um benefício que alcance todos os seus alunos 

neste momento difícil, o UNIVAG oferecerá, NA REMATRÍCULA, 30% de 

desconto1 sobre o valor da parcela a pagar (já abatidos os eventuais 

descontos de bolsas e convênios).  

MAS ATENÇÃO: para fazer jus a este desconto, a parcela da rematrícula 

deverá ser quitada até 31/07/2020. 

 

4) TAXA DE ADESÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NOSSA BOLSA 

BRASIL - NBB: 

Por conta da pandemia, o UNIVAG oferecerá a possibilidade de isenção das 

taxas de adesão e de manutenção do Programa Nossa Bolsa Brasil - NBB, 

neste semestre. 

Para pleitear esta isenção, o aluno deverá realizar seu recadastramento até 

31/07/2020, atualizando as suas informações em formulário que será 

disponibilizado pelo Portal do Aluno. 

 

                                                           
1
 Este desconto na rematrícula não é cumulativo com o desconto pontualidade. 



 
O desconto na rematrícula já estará previsto no boleto de pagamento. Para pleitear, as 

possibilidades de renegociação e flexibilização de mensalidades durante o período da 

pandemia, o aluno deverá preencher formulário específico, disponibilizado pela CAE – 

Central de Atendimento ao Estudante e Call Center (65)3688-6006. As renegociações 

de débitos até 2019/2 deverão ser tratados diretamente com o financeiro. 

 

Neste momento, é muito importante prosseguirmos! Novas competências serão 

exigidas dos profissionais no mundo do trabalho e, muito provavelmente, a principal 

delas está relacionada com as capacidades de adaptação das pessoas frente às 

adversidades, e que apesar delas não perdem o foco em seu objetivo. Esperamos por 

você no próximo semestre para dar continuidade a este seu objetivo: a formação 

profissional. Continuem contando com nosso empenho, porque nós contamos com sua 

determinação. Mantenha seu objetivo em se formar no prazo estabelecido para o seu 

curso, certamente isto representará um diferencial nestes próximos anos e o mercado 

certamente precisará de profissionais diferenciados. Esta situação vai passar e logo 

estaremos juntos novamente! 
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