
 

 
 
 

Prezada comunidade acadêmica: 

 

Considerando que a pandemia Covid-19 ainda mantém altos de contaminação 

entre a população de Curitiba e região metropolitana; 

Considerando que a ocupação de leitos hospitalares paranaenses destinados à 

Covid-19 está com níveis próximos de 100%  

Considerando o Decreto 6.983, de 26 de fevereiro de 2021, emitido pelo Governo 

do Estado do Paraná, com medidas que passam a valer a partir de 27 de 

fevereiro de 2021. 

Considerando que o estado do Rio Grande do Sul e várias cidades de Santa 

Catarina, São Paulo e outros estados decretaram o fechamento das atividades 

não essenciais por períodos determinados em função da pandemia; 

Considerando que o Centro Universitário Santa Cruz de Curitiba já oferta as 

aulas de seus cursos presenciais no formato on line desde 2020 e tal mecanismo 

demonstrou-se adequado para o atingimento dos objetivos de aprendizagem 

durante o período de pandemia; 

Considerando a Portaria 1.030, de 1º de dezembro de 2020, alterada pela 

Portaria 1.038, de 07 de dezembro de 2020, do Ministério da Educação que 

permitem o uso de tecnologias nas atividades dos cursos presenciais; 

 

Decide: 

Adiar o retorno integral das aulas presenciais dos cursos de graduação e pós-

graduação do Centro Universitário Santa Cruz de Curitiba, previsto para 

01.03.2021, mantendo as atividades on line até o dia 02.04.2021; 

Reforçar a necessidade de cumprimento do calendário acadêmico planejado 

para 2021. 

Manter a realização das aulas práticas presenciais dos cursos de graduação e 

pós-graduação do Centro Universitário Santa Cruz de Curitiba, desde que 

autorizadas pelas autoridades locais. 

Orientar aos gestores do USC que deem preferência à utilização do trabalho 

remoto, de forma a coadunar-se com a norma emitida pelo governo do Estado 

do Paraná, e em não sendo possível, que adequem os horários de trabalho aos 

previstos na proibição temporária deste mesmo documento. 

Contamos com a compreensão e colaboração de todos para garantirmos o bem-

estar da nossa comunidade.  



 

 
 
 

Emitiremos novo comunicado sobre o retorno às aulas presenciais na última 

semana de março de 2021. 

 

Curitiba, 26 de fevereiro de 2021. 
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