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COMUNICADO AOS DISCENTES DA UNIGUAIRACÁ 

 

Guarapuava, 01 de abril de 2021. 

 

Prezados (as) acadêmicos (as), 

 

Continuamos na luta incessante para atender a todos (as) nossos (as) 

acadêmicos (as) e docentes da melhor maneira durante este período de pandemia, 

e também buscando atender ao que determinam os Decretos Estadual e Municipal, 

a respeito dos cuidados para redução dos casos de contaminação por COVID-19. 

Com isso, sempre mantemos a comunicação buscando esclarecer que 

estamos cumprindo as legislações exaradas pelos poderes públicos, e também 

informando sobre as suspensões das aulas presenciais no âmbito do Centro 

Universitário Guairacá. Sendo assim, na data de ontem (31 de março do corrente), a 

vigência do Decreto Estadual nº 7020/2021 foi prorrogada mais uma vez por meio do 

Decreto Estadual nº 7230/2021, Decretos estes que estabelecem condições para o 

funcionamento de serviços e atividades econômicas essenciais e não essenciais. 

Desta maneira, considerando os Decretos supra-citados, comunicamos que 

as aulas presenciais no Centro Universitário Guaira cá continuarão suspensas 

até dia 14 de abril de 2021 , devido ao toque de recolher instituído no período das 

05h às 20h em todo estado, de acordo com o Art. 2º do Decreto Estadual nº 

7020/2021, que passa a vigorar até as 05h do dia 15 de abril do corrente. 

Neste período, as aulas de forma remota/on-line continuarão normalmente, no 

mesmo horário em que haveria as aulas presenciais, a fim de atender a todos os 

(as) alunos (as) neste período com a continuidade do processo de ensino-

aprendizagem. 

Mantemos nosso compromisso com todos (as) os (as) acadêmicos (as) de 

que não haverá prejuízos a aqueles (as) que estão matriculados (as) em disciplinas 

que exigem aulas práticas presenciais, e que tais disciplinas serão ofertadas 

presencialmente assim que sejam autorizadas a retornarem as atividades 

presenciais, mantendo sempre todos os cuidados necessários à saúde. Tais 
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disciplinas deverão ter cronogramas organizados pelas Coordenações juntamente 

aos docentes. Além disso, atividades de estágios poderão ser cumpridas desde que 

atendam o disposto nos Decretos exarados pelo Estado e Município, e desde que as 

instituições concedentes firmem o aceite dos (as) acadêmicos (as), conforme 

comunicado já expedido anteriormente. 

A Reitoria continua acompanhando todas as orientações e Decretos emitidos 

pelos Poderes Públicos Estadual e Municipal, e adotaremos as diretrizes 

necessárias de acordo com o que for estabelecido, mantendo a comunidade 

acadêmica informada por meio de nossos canais na internet. 

Ressaltamos que continuaremos envidando todos os esforços necessários 

para que possamos manter um ensino à distância com qualidade e com todos os 

cuidados para manter a saúde, e nos mantemos à disposição para esclarecimentos 

por meio das Coordenações de Cursos, Central de Relacionamento e demais 

telefones institucionais. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 


