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Resolução nº 57/2021  

  

Dispõe sobre medidas para enfrentamento do  

COVID-19 

 

O Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão (CONSEPE) da Faculdade de 

Ensino Superior do Centro do Paraná – UCP após reunião e diante das atuais 

circunstâncias nacionais e regionais, em relação à prevenção de propagação de 

Coronavírus (COVID-19), informa que: 

 

A Faculdade de Ensino Superior do Centro do Paraná - UCP, em reunião 

extraordinária de seu Conselho Superior e em consonância com o Decreto Municipal nº 

240/2021, do Município de Pitanga, informa que: 

 

          Permanecem suspensas as aulas presenciais dos Cursos Tradicionais até dia 

27 de junho de 2021. 

          Serão mantidas as aulas e atividades em Ambiente Virtual de Aprendizagem, o 

que inclui a Semana de Provas, prevista no calendário acadêmico, que está mantido. 

       

  Conforme orientações do Poder Executivo Municipal, a partir de 14/06 as aulas 

presenciais dos Cursos Smart UB serão retomadas aos alunos que formalmente fizerem 

a opção pelo retorno. 

O horário das aulas noturnas dos Cursos Smart UB passará a ser: 

1º aula:  18h45 às 19h30 

2º aula:  19h30 às 20h15 

3º aula:  20h15 às 21h 

4º aula:  21h às 21h45 

O mesmo horário vigorará aos alunos dos cursos Smart UB que acompanharem 

as aulas de forma remota. 
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 Novas orientações poderão ser divulgadas de acordo com determinações das 

autoridades. 

A medida visa respeitar o toque de recolher previsto no decreto Estadual. 

Qualquer nova medida a ser adotada ou nova decisão serão tomadas sempre em 

consonância com as orientações das autoridades oficiais na área da saúde e serão 

comunicados nos veículos oficiais das instituições. 

 

Edifício da Faculdade de Ensino Superior do Centro do Paraná - UCP, Edifício 

da UCP, aos quatorze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte um.  

    

 

 

 

Profª Jane Silva Bührer Taques 
Diretora Geral 
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