
Querido(a) Aluno(a)
Iniciamos o ano de 2021 com esperança de dias melhores e muito aprendizado! 
Desejamos a cada um de vocês um ano repleto de realizações e muito estudo, 
mas é claro, tudo com segurança e saúde.

Em 2020 o UNIARAXÁ protocolou junto aos órgãos competentes reguladores 
públicos do nosso município, um Plano de Retomada de todas as atividades 
institucionais, e vem aguardando as respectivas orientações e liberações dos 
órgãos competentes para o retorno do trabalho em nossa instituição em 2021.

 Assim, para o desenvolvimento de nossas atividades, o UNIARAXÁ vem 
implantando medidas de segurança, bem como, ferramentas tecnológicas 
para o adequado desenvolvimento das atividades pedagógicas.
 
Além disso, estamos realizando capacitações e atualizações docentes para a conti-
nuidade dos processos educacionais com qualidade, além de melhorias no serviço 
de internet e implantação de equipamentos de tecnologia, como: câmeras em salas 
de aulas e  recursos de áudio (todos necessários para as atividades pedagógicas).

Em relação as questões relacionadas à segurança, o Comitê de Enfrentamen-
to do COVID-19 do UNIARAXÁ direcionou um adequado planejamento 
para receber nossos alunos de forma segura. Realizamos aquisições de materiais 
de segurança como tapetes sanitizantes nas recepções, tótens e dispensers de 
álcool em gel para assepsia nos espaços internos, termômetros digitais para 
aferição de temperatura, dentre outros.

Reiteramos que estamos preparados integralmente para o retorno das aulas 
em qualquer modalidade, porém, a liberação do modo presencial não é uma 
prerrogativa do UNIARAXÁ. Estamos aguardando uma definição e/ou 
orientações dos órgãos competentes para que isto aconteça. 

No entanto, gostaríamos de tranquilizar toda a comunidade acadêmica, pois 
independente da forma definida pelas autoridades, estamos preparados para 
o reinício das atividades do ensino superior. 

Informamos ainda que as rematrículas estão abertas a partir do dia 25/01, e 
ainda, conforme calendário acadêmico, o retorno às aulas serão em dois mo-
mentos: o primeiro para os alunos veteranos no dia 01 de fevereiro, e no 
segundo momento para os alunos ingressantes, no dia 22 do respectivo mês. 

Desde já agradecemos a confiança depositada em nossa Instituição

Atenciosamente,

Prof. Me. José Oscar de Melo
Reitor do UNIARAXA
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