
 

 

 

 
 

Cascavel, 31 de julho de 2020 

[COMUNICADO AOS ALUNOS] 

Prezados(as) alunos(as) e famílias, 

Esperamos que todos estejam muito bem física e emocionalmente. 

Desde a suspensão das atividades letivas em meados de março, fomos otimistas quanto a um retorno seguro, para 
podermos retomar nossas aulas no PEL neste ano ainda. Embora tenhamos sempre estado analisando todas opções 
disponíveis, relutamos até o momento em adotar medidas alternativas de ensino. 

Mesmo com o aparente aval de decretos de diferentes instâncias da administração pública, é clara a impossibilidade de 
oferecer segurança no ambiente das salas de aula. Afinal de contas, meros documentos governamentais não têm o 
poder de nos proteger do SARS-CoV-2 (novo coronavírus).  

Além disso, os níveis federal, estadual e municipal não parecem agir de forma unificada. De um lado, o munícipio 
permitiu a retomada de aulas em cursos de idiomas, mas com 50% dos participantes de cada turma e com restrição a 
diferentes faixas etárias. Não bastasse isso para se constituir em um falso retorno, já que não contempla todos os 
envolvidos, o governo estadual, ao qual a UNIOESTE responde, não liberou os espaços para os trabalhos presenciais: 
não estão ocorrendo aulas, nesta modalidade, em nenhum curso na universidade. 

Ou seja, os fatos têm evidenciado uma situação proibitiva às aulas presenciais, talvez ainda neste ano. 

Para tomarmos uma decisão, é preciso levar em conta minimamente o seguinte:  

a) já adentramos o segundo semestre de 2020;  
b) disponibilizamos até agora atividades didáticas paralelas não-obrigatórias, mas que não substituem as aulas 

regulares do curso do seu idioma;  
c) não há sinalização de retorno ao presencial em 2020. 

Assim, decidimos recorrer aos recursos tecnológicos e iniciar aulas em caráter remoto, por meio da plataforma 
ZOOM, que se presta a várias práticas da sala de aula presencial (quadro branco, livro digitalizado, disponibilidade de 
áudio, vídeo, apresentações, conversação em pequenos grupos, etc). 

Apesar de a plataforma ser de simples instalação e utilização em celulares, computadores e tablets, todos estudantes ou 
seus responsáveis receberão instruções para começarmos com as aulas online, a partir de 10/08/2020, com duração 
1h50min, nos mesmos dias e horários escolhidos à época da inscrição. O calendário acadêmico será reelaborado. 

Nossa equipe estará disponível pelo whatsapp e email para orientar quanto a outros detalhes, bem como para 
discutir casos específicos. 

Em última análise, aguardamos o máximo que podíamos e, ainda que esta decisão implique em grande despesa não 
prevista pelo PEL para aquisição da plataforma, é, no momento, a melhor solução para darmos continuidade aos 
estudos e aproveitarmos esse tempo de isolamento social.  Sabemos que ajustes deverão ser feitos à medida que as 
atividades virtuais se realizarem. Temos a certeza de que juntos, com paciência e disposição positiva, resolveremos 
tudo.  

Atenciosamente, Coordenação. 


