
 

 

 

 

 

 

[Nota da Reitoria] Cuidar de si, das pessoas, adaptar o trabalho e criar em nós a capacidade 

de fazermos coletivamente a diferença. 
 

Comunidade UniCerrado, 

  

Dificuldades podem ser encaradas com desânimo e tristeza. Mas também é possível encarar 

dificuldades como momentos de reflexão e crescimento. E é exatamente assim que o Centro Universitário 

de Goiatuba - UniCerrado orienta seus servidores, docentes e acadêmicos diante das mudanças que todos 

nós estamos experimentando em torno da questão da Covid-19. 

 

Suspendemos temporariamente as nossas aulas e atividades presenciais, tendo neste período 

adotado o regime especial remoto, acatando as determinações proferidas pela Autoridade Sanitária do 

Estado de Goiás, pelo Governador por meio de Decretos, bem pelo Conselho Estadual de Educação do 

Estado de Goiás – CEE/GO, atos estes amplamente divulgados em nosso Estado. 

 

Todos nós tivemos que nos adaptar aos meios de permanecermos próximos mesmo que de um 

modo diferente do que é a nossa tradição, seguindo na direção de que mesmo afastados da nossa 

normalidade, podemos nos conectar, estudar, ensinar e aprender norteadas pelo foco do bem comum, da 

solidariedade, da empatia e, principalmente, o cuidar de si, do outro e da nossa Instituição. 

 

No regime especial adotado temporariamente são realizadas aulas e/ou atividades com o 

intermédio de tecnologia, sendo que, ao final do período de afastamento excepcional, o UniCerrado 

aprovará um calendário para a reposição de aulas práticas e as teóricas que forem necessárias, mantendo 

assim o compromisso com a formação de qualidade e com os projetos pedagógicos. 

 

A nossa Instituição, por ser uma Fundação Pública, possui restrições quanto à redução no valor 

das mensalidades, o que pode configurar renúncia ilegal de receita, contudo, sensíveis também ao momento, 

estaremos à disposição de pais e alunos para tratar sobre os prazos e alternativas de negociação, buscando, 

quando necessário e dentro do que for possível, minimizar os reflexos da Covid-19. 

 

Aproveitamos para comunicar que o período de suspensão das aulas e atividades presenciais 

no Centro Universitário de Goiatuba – UniCerrado, será estendido até o dia 04 de abril de 2020, tendo 

em vista que esta foi a data estabelecida por Autoridades Públicas do Estado de Goiás, dentre elas o 

Conselho Estadual de Educação CEE/GO, por meio da Resolução nº 04, de 25 de março de 2020, mantendo-

se o regime especial de aulas não presenciais neste período. 

 

Desejamos que esse momento seja superado o mais rápido possível. Todos nós almejamos 

retomar as nossas atividades e rotina. Com a ajuda de Deus e juntos em colaboração mútua voltaremos ao 

nosso processo regular de aulas presenciais teóricas e práticas, com o compromisso que sempre tivemos de 

cumprir com a formação dos nossos alunos da melhor forma. 

 

Assim, cuidar de si, das pessoas, adaptar o trabalho e criar em nós a capacidade de fazermos 

coletivamente é a melhor maneira de seguirmos com os cuidados necessários para este momento. Cuidem 

de vocês, das suas famílias e de todos. Juntos iremos superar este desafio. Abracem com força as 

oportunidades de aprendizado que surgirem nesse momento. 

 

GABINETE DA REITORIA, em Goiatuba (GO), aos 27 dias do mês de março de 2020. 

 
 

 

 

 

Prof. Me. Gilmar Vieira de Rezende 

Reitor do UniCerrado 

Presidente da FESG 


