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NOTA DE APOIO AO DISCENTE DO UNIARAXÁ 

 

Prezado (a) aluno (a) 

 

O Suporte Pedagógico e de Relações Acadêmicas (SUPERA) vem por meio dessa nota reforçar o 

seu papel junto a você, aluno. Estamos, nesse momento, enfrentando uma difícil batalha contra 

a Pandemia do COVID-19. Para que possamos vencer esse inimigo, alguns cuidados importantes 

mostram-se essenciais. Dentre eles, a suspensão das aulas presenciais.  

 

O que nos acalanta é o fato de hoje, com a tecnologia, termos a oportunidade de suspender o 

convívio social, sem que a educação seja paralisada. As aulas deixam de ser presenciais, mas 

elas acontecem, com vigor e perspicácia, na modalidade virtual, utilizando-se de recursos de 

tecnologia. Dessa forma, você, aluno, mantém os seus estudos e ainda, mesmo que 

virtualmente, convive com os demais membros da comunidade acadêmica: colegas de salas, 

professores e coordenadores.  

 

Essa fase difícil e desafiadora vai passar! Certamente, nós, soldados da cidadania, sairemos 

dessa batalha muito, muito mais fortes; especialmente se pudermos contar com o apoio de 

pessoas que querem fortemente o nosso bem, o nosso sucesso.  

 

É nesse contexto que nós, professores do SUPERA, nos dispomos a atuar: servir você, aluno, para 

que possa SUPERAR com força e coragem as adversidades dessa pandemia e, ao término dela, 

tornar-se um estudante ainda melhor, mais focado, mais resiliente e, ao término de sua jornada 

acadêmica, um profissional vitorioso.  

 

Conte com o apoio do SUPERA sempre! Se precisar de um conselho, de uma dica sobre como 

estudar à distância ou se tão somente precisar desabafar, procure-nos. Estamos aqui, de 

coração aberto, para te acolher e instruir da melhor maneira possível.  

 

Lembre-se: 

• Os alunos dos cursos de Gestão, Direito, Engenharias, Pedagogia e Sistemas de 

Informação podem contar com o apoio do prof. Wilton Rezende de Freitas, através do e-

mail: wiltonfreitas@uniaraxa.edu.br , pela pasta do SUPERA ou, ainda, pela chat, na 

página do aluno.  

• Os alunos dos demais cursos podem contar com o apoio do prof. Anderson Santos 

Carvalho, através do e-mail: andersonsantos@uniaraxa.edu.br , pela pasta do SUPERA ou, 

ainda, pela chat, na página do aluno.  

 

O SUPERA existe para lhe servir. Nosso propósito é promover para você, aluno, a melhor 

experiência acadêmica possível, com o apoio dos professores e coordenadores de curso.  

 

Vamos, juntos, nos apoiar, superar os desafios atuais e caminhar, com determinação e coragem, 

rumo ao sucesso? 

 

Um abraço carinhoso! 

 

Professores 

Wilton Rezende de Freitas 

Anderson Santos Carvalho 
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