Nota Oficial:
FUNCIONAMENTO DA UNIVERSIDADE APÓS 30/03
E
MENSALIDADES

A orientação das autoridades de saúde, sobretudo as de Vigilância
Sanitária, para as instituições de ensino, sejam elas públicas ou privadas,
Ensino fundamental, médio ou superior, técnico entre outros é de que a
Pandemia do Coronavírus poderá afetar todo o Ano Letivo.
Nossa meta como Gestores é evitar a perda de um ano de estudo,
que em Tese, representa 01 (um) ano da construção da Própria Vida.
Inicialmente a Direção da Universidade Iguaçu acatou decisões de
Autoridades Governamentais, e suspendeu as atividades acadêmicas
presenciais por 15 dias como determinado, e ainda se viu obrigada a
fechar suas portas ao público por força de decretos.
Durante esse período houve consenso entre as Instituições de
Ensino Superior, para aguardar as instruções do MEC durante os
primeiros 07 dias (uma semana), e de estruturar a maneira de atuação na
segunda semana, a atual (23 a 27 março).
É natural que as decisões sejam diferentes.
As instituições públicas tendem à férias e paralisação das
atividades. Entendem os alunos de uma maneira mais generalizada. A
instituição privada precisa ser diferente. Precisa pensar no propósito de

cada aluno, entender que há uma expectativa mais pontual de final de
ciclos, de final de curso, de início de carreira, da obtenção do emprego.
A instituição privada precisa dar opção aos seus alunos de
prosseguir e concluir o ano letivo de 2020 como programado.
Assim a Universidade decidiu manter as atividades acadêmicas.
Iremos buscar e utilizar o que existe de mais atual e palpável para
manter o aluno ESTUDANDO para não haver a perda do semestre e do
ano letivo.
Metodologias do ensino:
A partir da próxima semana, 30/03 as atividades acadêmicas serão
orientadas pelo Manual de Normas e Funcionamento Acadêmico
aprovado pela Portaria GR 034/2020.
Estamos solicitando aos nossos professores e colaboradores o
envio aos alunos através das coordenações de cada curso de atividades
no primeiro momento e ainda para que produzam conteúdos próprios para
um segundo ciclo de estudos, já utilizando as plataformas específicas.
Há uma tendência que esse processo de isolamento se desfaça de
forma gradual, já a partir dos dias 04 e 05 de abril (palavras do próprio
governador).
Entendemos que toda a Universidade deve estar preparada para 30,
60 ou até 90 dias como foi mencionado anteriormente, mas a realidade é
que podemos ter retorno das atividades presenciais bem mais breve que
imaginávamos anteriormente.
Ainda sobre metodologia de ensino gostaríamos de ponderar sobre
Estágios. Quero lhes dizer que o público de estudantes que estamos mais
atentos são os Formandos. Criamos um mecanismo para que os alunos
de todos os cursos, possam fazer algum tipo de atividade de estágio em
seus próprios locais de residência, através da CADERNETA / TERMO DE
ESTÁGIO CURRICULAR, mas relembramos a todos os alunos que hoje
estejam cursando seu penúltimo ou antepenúltimo período da sua

graduação, não é necessária ansiedade, pois a carga horária de estágio
poderá facilmente ser reposta daqui algum tempo com a normalidade. Já
os alunos do último período, seremos complacentes e cuidadosos para
aproveitar da melhor maneira possível todas as atividades que forem
realizadas, a CADERNETA é um instrumento simples justamente para
poder receber variadas possibilidades em que o aluno conseguir se
inserir.
Pagamento das Mensalidades:
Enquanto a Universidade permanecer de portões fechados ao
público todos os pagamentos de mensalidades deverão ser realizados
pelo sistema bancário por meio de boleto.
- O aluno que paga o valor exatamente correspondente ao impresso
no boleto original deverá utilizá-lo;
- O aluno que paga um valor diferente ao impresso no boleto
original, poderá acessar o site oficial da Universidade e utilizar o link para
o site (meuboleto.unigonline.com.br), inserir o seu número de matrícula e
gerar o boleto referente ao mês de abril, que já contemplará o desconto
previsto, e poderá ser pago em toda rede bancária.
Quanto ao pleito de alunos e associações sobre novos descontos,
já são dois os entendimentos:
- A mensalidade da Universidade Iguaçu já possui um
desconto que incide no valor final, assim os alunos que pagam
antecipadamente (dia 05) já possuem percentuais de descontos
maiores do que tem sido prometido por algumas instituições. Um
dado ainda mais relevante, mais da metade dos alunos da
Universidade Iguaçu já possui algum tipo de desconto proveniente
de associações, por exemplo, o que os leva a ter descontos maiores
dos que tem sido apresentado. Não se pode deixar confundir, pelas
evidentes estratégias para captação de alunos que surgem
desordenadamente.

- Por outro caminho, o da legislação, organizadamente, já há
um projeto de lei tramitando para concessão de desconto nas
mensalidades. No entanto esse prevê que esses descontos
aconteçam após 31 dias de interrupção das atividades presenciais.
Se evoluir, esse desconto incidirá sobre as mensalidades de
maio e a Universidade irá encontrar uma forma de homogeneizá-lo
para todos os seus alunos.
A Direção da Universidade Iguaçu se mantém atenta ao dinamismo
das ocorrências nos próximos dias e assegura que toda decisão poderá
ser modificada para o melhor enfrentamento dessa Pandemia
momentânea.
Direção

