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COMUNICADO OFICIAL 

 

O Centro Universitário Tabosa de Almeida – ASCES-UNITA, tendo em 
vista a permanência do estado de pandemia da Covid-19, bem como em 
observância das expressas orientações das autoridades sanitárias, comunica 
à sua comunidade acadêmica e ao público em geral, a continuidade da 
suspensão das aulas e demais atividades acadêmicas presenciais, a qual se 
estenderá até o próximo dia 15/04. Havendo necessidade de prorrogação 
desta medida, toda a comunidade será informada, oportunamente. 

Neste período, em observância às Portarias nº 343 e 345, do Ministério 
da Educação, as aulas continuarão sendo realizadas de maneira remota, 
ministradas por professores e professoras, em sua maioria no mesmo horário 
convencional da aula presencial, por meio da utilização de recursos 
tecnológicos, o que não se confunde com Educação à Distância. 
Reconhecemos e agradecemos o empenho de centenas de professores e 
colaboradores, além de milhares de estudantes, que estão tornando exitosa a 
metodologia e justificável o investimento que fez a ASCES-UNITA para tanto. 

Manter-se-ão suspensas, todavia, as práticas profissionais e os 
estágios de todos os cursos, bem como os atendimentos das Clínicas de 
Odontologia, de Fisioterapia e do Laboratório de Análises Clínicas, tudo em 
obediência às orientações da Secretaria Municipal de Saúde. 

Para os docentes e demais colaboradores mantém-se a determinação 
do regime de trabalho em home office, salvo para as atividades essenciais e 
que devem ser realizadas presencialmente, conforme orientações da Pró-
Reitoria Administrativa. 

Diante do prosseguimento da prestação de serviço educacional, tal 
como orientado pelas autoridades educacionais, bem como diante das 
obrigações assumidas pela ASCES-UNITA com seus colaboradores e 
fornecedores, igualmente prosseguem as obrigações contratuais assumidas 
pelos estudantes. Nossos canais de atendimento continuam à disposição de 
todos para eventuais dúvidas. 

Por fim, conclamamos a que todos e todas aproveitemos deste 
momento para consolidarmos, ainda mais, o nosso slogan: cuidando do 
presente, construindo seu futuro. #ascessemdistancia 
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