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Araraquara, 02 de agosto de 2021. 

                          

COMUNICADO- REITORIA 
(Alunos matriculados em 1º e 2º períodos (1º ano) dos Cursos de Graduação e 

CSTs presenciais, exceto MEDICINA) 

 

 A Universidade de Araraquara - Uniara voltará às aulas plenamente 

presenciais para as turmas de 1º e 2º períodos (1° ano) de seus Cursos de 

Graduação e Superiores de Tecnologia, exceto Medicina, na modalidade 

presencial, a partir de 9 de agosto próximo vindouro, observando e cumprindo as 

disposições do Decreto n.º 65.849, de 6 de julho de 2021 do Governo do Estado de 

São Paulo, que autoriza o retorno presencial das atividades educacionais em todas as 

modalidades de ensino com base na nota técnica do centro de contingência do 

coronavírus que assim se manifesta: ”Permanecer com as escolas abertas e 

seguras para o desenvolvimento de aulas e atividades presenciais, ainda 

durante a pandemia de COVID-19, é medida essencial para garantir a 

aprendizagem e a manutenção da segurança física e mental de crianças e 

jovens.” 

 

         Na retomada do ensino presencial serão observados todos os protocolos 

de segurança exigidos. A decisão também está alicerçada, no rápido avanço da 

vacinação anti-covid nas cidades da região.  

  

Embora o sistema de ensino remoto da Uniara tenha logrado êxito 

nesses tempos de pandemia, precisamos unir esforços para o retorno à normalidade 

das aulas, pois essa é, sem dúvida, nossa melhor contribuição à Educação Nacional e 

a boa formação profissional e humanística de nossos alunos. Acreditamos que o 

ensino ‘olho no olho’, a interação alunos/professores em sala de aula e o avivamento 

do ambiente acadêmico são fundamentais ao pleno desenvolvimento do conhecimento 

e da indispensável sociabilidade dos estudantes. 

 

A coordenação de cada curso prestará todas as informações 

necessárias para o retorno presencial das turmas, tais como horário de aula, salas, 

unidade de ensino, cuidados de prevenção à COVID19, etc. 

 

Para eventuais dúvidas e esclarecimentos, estamos à disposição pelo 

e-mail reitoria@uniara.com.br. 

 

Atenciosamente, 

 

Prof. Dr. LUIZ FELIPE CABRAL MAURO 

Reitor 
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