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Portaria 003/2020-DG, de 18 de Março de 2020 

 
DISPÕE SOBRE MEDIDAS DE CONTIGÊNCIA 
CONTRA O COVID-19 (CORONAVÍRUS) PARA O 
COLÉGIO E ESCOLA TÉCNICA INSTITUTO 
UNICLESS EDUCACIONAL. 

 
O Diretor Geral da Mantenedora do Instituto Unicless Educacional e FAGESP, no 

uso de suas atribuições lhe são conferidas, 

 

CONSIDERANDO, as recomendações do Decreto Estadual com medidas de 

contigência para o Coronavírus do Governo do Estado de Roraima e, as orientações 

da Prefeitura Municipal de Boa Vista (RR),  

 
RESOLVE: 

 
Art. 1º. Substitur todas as aulas presenciais por atividades virtuais no Portal do 

Aluno, de acordo com os seguintes cronogramas: 

 

1.1 Cursos de Enfermagem TURMA SEMANAL 

a) Dia 17 a 25 de março: atividades virtuais no portal do aluno (todos alunos 

deverão acessar o Portal). Aqueles que tiverem problemas em acessar deverão 

entrar em contato com o atendimento virtual ao aluno para verificar o problema: 

11 9 9713 4699). 

 

b) Dia 26 de março: 1) assistir vídeo explicativo de conteúdo da prova; 2) 

retirada de dúvidas e, 3) orientações de acesso aos trabalhos e provas online. 

acessar o vídeo no site www.unicless.com.br ou www.etuni.com.br, clicando na aba 

“ENCONTROS VIRTUAIS ENSINO TÉCNICO”. 

 

c) Dia 31 ao dia 03 de abril: prova online (substituindo a prova presencial). 

 

d) Dia 02 de abril: encontro presencial (caso não seja renovado o decreto, as aulas 

voltarão ao normal; caso seja renovado, os alunos serão comunicados nesse dia da 

nova fase de atividades virtuais). 

 

1.2 Cursos de Enfermagem TURMA SÁBADO DIURNA 

a) Dia 17 a 20 de março: atividades virtuais no portal do aluno (todos alunos 

deverão acessar o Portal). Aqueles que tiverem problemas em acessar deverão 

http://www.unicless.com.br/
http://www.etuni.com.br/
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entrar em contato com o atendimento virtual ao aluno para veirifcar o problema: 

11 9 9713 4699). 

 

b) Dia 21 a 24 de março: prova online (substituindo a prova presencial). 

 

c) Dia 26 de março: 1) assistir vídeo explicativo de conteúdo; 2) retirada de 

dúvidas e, 3) orientações de acesso aos trabalhos e provas online. acessar o vídeo 

no site www.unicless.com.br ou www.etuni.com.br, clicando na aba “ENCONTROS 

VIRTUAIS ENSINO TÉCNICO”. 

 

d) Dia 29 de março a 03 de abril: atividades virtuais no portal do aluno (todos 

alunos deverão acessar o Portal). Aqueles que tiverem problemas em acessar 

deverão entrar em contato com o atendimento virtual ao aluno para veirifcar o 

problema: 11 9 9713 4699). 

 

e) Dia 04 de abril – No horário de 07:30 às 12:00 - encontro presencial (caso não 

seja renovado o decreto, as aulas voltarão ao normal, caso seja renovado, os alunos 

serão comunicados nesse dia da nova fase de atividades virtuais). 

 

1.3 Cursos de Enfermagem TURMA SÁBADO NOTURNO ASA BRANCA 

a) Dia 17 a 20 de março: atividades virtuais no portal do aluno (todos alunos 

deverão acessar o Portal). Aqueles que tiverem problemas em acessar deverão 

entrar em contato com o atendimento virtual ao aluno para veirifcar o problema: 

11 9 9713 4699). 

 

b) Dia 21 a 24 de março: prova online (substituindo a prova presencial). 

 

c) Dia 28 de março: 1) assistir vídeo explicativo de conteúdo; 2) retirada de 

dúvidas e, 3) orientações de acesso aos trabalhos e provas online. acessar o vídeo 

no site www.unicless.com.br ou www.etuni.com.br, clicando na aba “ENCONTROS 

VIRTUAIS ENSINO TÉCNICO”. 

 

d) Dia 29 de março a 03 de abril: atividades virtuais no portal do aluno (todos 

alunos deverão acessar o Portal). Aqueles que tiverem problemas em acessar 

deverão entrar em contato com o atendimento virtual ao aluno para verificar o 

problema: 11 9 9713 4699). 

 

e) Dia 04 de abril – No horário de 17:30 às 20:00 - encontro presencial (caso não 

seja renovado o decreto, as aulas voltarão ao normal, caso seja renovado,  os 

alunos serão comunicados nesse dia da nova fase de atividades virtuais). 

 

1.3 Cursos de Enfermagem TURMA SÁBADO NOTURNO RAIAR DO SOL 

a) Dia 17 a 25 de março: atividades virtuais no portal do aluno (todos alunos 

deverão acessar o Portal). Aqueles que tiverem problemas em acessar deverão 

http://www.unicless.com.br/
http://www.etuni.com.br/
http://www.unicless.com.br/
http://www.etuni.com.br/
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entrar em contato com o atendimento virtual ao aluno para verificar o problema: 

11 9 9713 4699). 

 

b) Dia 26 de março: 1) assistir vídeo explicativo de conteúdo da prova; 2) 

retirada de dúvidas e, 3) orientações de acesso aos trabalhos e provas online. 

acessar o vídeo no site www.unicless.com.br ou www.etuni.com.br, clicando na aba 

“ENCONTROS VIRTUAIS ENSINO TÉCNICO”. 

 

c) Dia 28 a 31 de março: prova online (substituindo a prova presencial). 

 

e) Dia 04 de abril: No horário de 17:30 às 20:00 - encontro presencial (caso não 

seja renovado o decreto, as aulas voltarão ao normal, caso seja renovado,  os 

alunos serão comunicados nesse dia da nova fase de atividades virtuais). 

 

1.4 Cursos de Radiologia, Saúde Búcal e Análise Clínica (híbridos) –turmas 

AC300 Saúde Bucal, AC300 Análise Clínica e, Híbrido 2020.1 (cursando 

Anatomia I) e Radiologia (cursando Mamografia) 

 

a) Dia 17 a 26 de março: atividades virtuais no portal do aluno atividades virtuais 

no portal do aluno (todos alunos deverão acessar o Portal). Aqueles que tiverem 

problemas em acessar deverão entrar em contato com o atendimento virtual ao 

aluno para verificar o problema: 11 9 9713 4699). 

 

b) Dia 27 de março: 1) assistir vídeo explicativo de conteúdo da prova; 2) 

retirada de dúvidas e, 3) orientações de acesso aos trabalhos e provas online. 

acessar o vídeo no site www.unicless.com.br ou www.etuni.com.br, clicando na aba 

“ENCONTROS VIRTUAIS ENSINO TÉCNICO”. 

 

c) Dia 29 de março a 01 de abril: prova online (substituindo a prova presencial). 

 

d) Dia 03 de abril: encontro presencial (caso não seja renovado o decreto, as aulas 

voltarão ao normal e os alunos serão comunicados nesse dia da nova fase de 

encontros presencial). 

 

1.5 TURMA DE EDIFICAÇÕES  

a) Dia 17 a 28 de março: atividades virtuais no portal do aluno atividades virtuais 

no portal do aluno (todos alunos deverão acessar o Portal). Aqueles que tiverem 

problemas em acessar deverão entrar em contato com o atendimento virtual ao 

aluno para verificar o problema: 11 9 9713 4699). 

 

c) Dia 28 de março: 1) assistir vídeo explicativo de conteúdo; 2) retirada de 

dúvidas e, 3) orientações de acesso aos trabalhos e provas online. acessar o vídeo 

no site www.unicless.com.br ou www.etuni.com.br, clicando na aba “ENCONTROS 

VIRTUAIS ENSINO TÉCNICO”. 

 

http://www.unicless.com.br/
http://www.etuni.com.br/
http://www.unicless.com.br/
http://www.etuni.com.br/
http://www.unicless.com.br/
http://www.etuni.com.br/
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d) Dia 29 de março a 03 de abril: atividades virtuais no portal do aluno atividades 

virtuais no portal do aluno (todos alunos deverão acessar o Portal). Aqueles que 

tiverem problemas em acessar deverão entrar em contato com o atendimento 

virtual ao aluno para verificar o problema: 11 9 9713 4699). 

 

e) Dia 04 de abril: No horário de 13:30 às 15:30 - encontro presencial (caso não 

seja renovado o decreto, as aulas voltarão ao normal, caso seja renovado,  os 

alunos serão comunicados nesse dia da nova fase de atividades virtuais). 

 

1.6 Curso EJA  

As aulas serão suspensas até o dia 03 de abril, retornando dia 04 de abril, no 

horário normal. Caso seja renovado o decreto de suspensão de aulas, será 

informado nesta data o conteúdo a estudar e as atividades a fazer em casa. 

 

1.7 Cursos de Enfermagem TURMAS PINTOLÂNDIA  

a) Dia 17 a 25 de março: atividades virtuais no portal do aluno atividades virtuais 

no portal do aluno atividades virtuais no portal do aluno (todos alunos deverão 

acessar o Portal). Aqueles que tiverem problemas em acessar deverão entrar em 

contato com o atendimento virtual ao aluno para verificar o problema: 11 9 9713 

4699). 

 

b) Dia 26 de março: 1) assistir vídeo explicativo de conteúdo da prova; 2) 

retirada de dúvidas e, 3) orientações de acesso aos trabalhos e provas online. 

acessar o vídeo no site www.unicless.com.br ou www.etuni.com.br, clicando na aba 

“ENCONTROS VIRTUAIS ENSINO TÉCNICO”. 

 

c) Dia 31 de março ao dia 03 de abril: prova online (substituindo a prova 

presencial). 

 

d) Dia 02 de abril: encontro presencial (caso não seja renovado o decreto, as aulas 

voltarão ao normal, caso seja renovado,  os alunos serão comunicados nesse dia da 

nova fase de atividades virtuais). 

 

Parágrafo Primeiro: para os alunos dos cursos de técnicos em enfermagem será 

obrigatória a frequenica nas oficinas presenciais, versando sobre o conteúdo das 

disciplinas correntes, na Semana da Saúde ou em outra data a ser informada, 

com a finaldiade de recompor a carga horária que foi utilizada em atividades 

virtuais. 

 

Parágrafo Segundo: torna-se facultativo a presença nos encontros presenciais, 

sendo que aqueles que aderirem a não frequentar os encontros, e vierem a 

reprovar por falta, serão isentados de pagamento para a segunda chamada de 

disciplina, quando está for ofertada no decorrer do curso. 

 

http://www.unicless.com.br/
http://www.etuni.com.br/
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Art. 2º. Priorizar o atendimento ao aluno via chat virtual (whatsapp), seguindo 

funcionando, parcialmente, ao atendimento presencial. 

 

Art. 3º. Suspender por tempo indeterminado as aulas práticas de Semiotécnica. 

 
Art. 4º. Suspender por tempo indeterminado as aulas de estágio, de acordo com os 
ofícios recebidos do Governo do Estado de Roraima e Prefeitura Municipal de Boa 
Vista. 

 
Art. 5º. Determinar que os professores do Ensino Técnico efetuem atendimento 

virtual aos alunos na modalidade home office, nos horários estabelecidos para as 

suas aulas presenciais, devendo enviar para a coordenação dos cursos, via e-mail,  

conteúdo para a sala virtual diariamente e atender os alunos por intermédio do 

fórum do Portal do Aluno. 

 

Parágrafo primeiro: os professores deverão preparar slides e gravar as aulas de 

no mínimo 30 minutos e no máximo 90 minutos, para serem apresentadas nos dias 

marcados no Artigo 1º desta portaria, no estúdio da Unicless no Asa Branca. 

 

Parágrafo segundo: a coordenação deverá fazer o agendamento da hora com o 

encarregado do Estúdio para cada professor e auxiliar todos na confecção do 

material e gravação da aula. Os slides deverão ser alocados no portal do aluno. 

 

Parágrafo terceiro: a coordenação deverá fazer um vídeo complementar 

orientando os alunos acessar o Portal e efetuar as atividades. 

 

Parágrafo quarto: está suspensa a obrigatoriedade de seguir as regras da ABNT 

na atividade estruturada a ser entregue no dia do encontro presencial. 

 

Art. 6º. Dispensar os colaboradores para trabalho na modalidade home office, 

deixando apenas o pessoal necessário ao atendimento aos alunos em forma de 

escala, até o dia 01 de abril, podendo ser renovado este prazo. 

 

Parágrafo primeiro: deverá ficar um coordenador de curso Plantão diariamente 

das 14:00 às 20:00 horas para atender alunos preferencialmente via whatsapp. 

 

Parágrafo segundo: mulheres grávidas não participarão da escala de 

revesamento, devendo ficar em trabalho home office direto, até o dia 01 de abril, no 

horário destinado ao trabalho presencial. 

 

Art. 7º. Determinar a descontaminação diária, com álcool 70%, de todas as áreas 

de atendimento ao público. 

 

Parágrafo único: o funcionário da limpeza deverá utilizar mascará e luvas durante 

toda a limpeza. 
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Art. 8º. Manter funcionado as instalações da Escola para todos os fins. 

 

Art. 9º. Priorizar o pagamento das mensalalidade via Transferências Bancárias 

com envio de comprovante para o whatsapp 92 9 9243 5514, com o intuito de 

diminuir a presença de alunos nas casa lotéricas, podendo ainda, ser efetuado no 

caixa da Unidade Asa Branca ou nos caixas de depósito instantâneos do Banco do 

Brasil (Depósito Imediato), de acordo com os seguintes dados: 

 

Banco do Brasil 

Agência: 2617-4 

Conta Corrente: 58. 516-5 

Para TED ou DOC utilizar CNPJ: 11.720.495/0001-40 – UNIVERSO CENTRO 

LOGÍSTICO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E SERVIÇOS. 

 

Art. 10º. Diminuir o horário de funcionamento dos setores internos, com exceção 

do atendimento a matriculas e Limpeza/Manutenção, para 6 horas corridas, sem 

intervalos, iniciando as 14:00 horas e terminando as 20:00 horas, com a finalidade 

de diminuir o trânsito de pessoal na rua no intervalo de turnos. 

 

Art. 11º. Essa portaria entre em vigor no ato de sua publicação e revoga a portaria 

Portaria 002/2020-DG, de 17 de Março de 2020. 

 

FABRÍCIO MARTINS RODRIGUES 
Diretor Geral
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CRONOGRAMA 
 

CURSO DE ENFERMAGEM SEMANAL 

DISCIPLINAS: ENFERMAGEM CLÍNICA, MÉDICA E CIRÚRGICA (T. 50.1) 
PROMOÇÃO A BIOSSEGURANÇA (T. 50.2) 
FARMACOLOGIA (T. 307, ERC300, 207) 
ENFERMAGEM EM UTI (T. 207, 208, 306, ERC300) 

17 a 25 de março ATIVIDADES VIRTUAIS – PORTAL DO ALUNO 

26 de março 
ASSISTIR VÍDEOS NO SITE DA UNICLESS -ABA 
ENCONTROS VIRTUAIS ENSINO TÉCNICO 

31 de Março a  
03 de abril 

PROVA ONLINE 

02 de abril 
ENCONTRO PRESENCIAL 
HORÁRIO DA AULA NORMAL 

02 de abril ENTREGA DA ATIVIDADE ESTRUTURADA 

 

CURSO DE ENFERMAGEM SÁBADO DIURNA 

DISCIPLINAS: PSICOLOGIA APLICADA (T. 1007 E 1008) 
PROMOÇÃO A BIOSSEGURANÇA (T.1009) 

17 a 20 de março ATIVIDADES VIRTUAIS – PORTAL DO ALUNO 

21 de março a  
24 de março 

PROVA ONLINE 

26 de março 
ASSISTIR VÍDEOS NO SITE DA UNICLESS -ABA 
ENCONTROS VIRTUAIS ENSINO TÉCNICO 

29 de março a 03 de 
abril 

ATIVIDADES VIRTUAIS – PORTAL DO ALUNO 

04 de abril ENCONTRO PRESENCIAL DAS 07:30 às 12:00 

04 de abril ENTREGA DA ATIVIDADE ESTRUTURADA 

 

CURSO DE ENFERMAGEM SÁBADO NOTURNO 

DISCIPLINAS: ENFERMAGEM SAÚDE COLETIVA E SEGURANÇA DO TRABALHO 
(T. 1005) 

17 a 20 de março ATIVIDADES VIRTUAIS – PORTAL DO ALUNO 

21 de março a  
24 de março 

PROVA ONLINE 

28 de março 
ASSISTIR VÍDEOS NO SITE DA UNICLESS -ABA 
ENCONTROS VIRTUAIS ENSINO TÉCNICO 

29 de março a 03 de 
abril 

ATIVIDADES VIRTUAIS – PORTAL DO ALUNO 

04 de abril ENCONTRO PRESENCIAL DAS 07:30 às 12:00 

04 de abril ENTREGA DA ATIVIDADE ESTRUTURADA 
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CURSO DE ENFERMAGEM SÁBADO RAIAR DO SOL 

DISCIPLINAS: MICROBIOLOGIA E PARASITOLOGIA 

17 a 25 de março ATIVIDADES VIRTUAIS – PORTAL DO ALUNO 

26 de março 
ASSISTIR VÍDEOS NO SITE DA UNICLESS -ABA 
ENCONTROS VIRTUAIS ENSINO TÉCNICO 

29 de março a 03 de 
abril 

PROVA ONLINE 

04 de abril ENCONTRO PRESENCIAL DAS 17:30 ÀS 20:00 

04 de abril ENTREGA DA ATIVIDADE ESTRUTURADA 

 

CURSOS HÍBRIDOS – RADIOLOGIA, SAÚDE BUCAL E ANÁLISES CLÍNICAS 

DISCIPLINAS: ANATOMIA E FISIOLOGIA I (T. HÍBRIDO 2020.1) 
TEORIA DA SAÚDE BUCAL (AC300.1 SAÚDE BUCAL) 
BIOQUÍMICA (AC300.1 ANÁLISES CLÍNICAS) 
MAMOGRAFIA E DENSITOMETRIA ÓSSEA (RADIOLOGIA) 

17 a 26 de março ATIVIDADES VIRTUAIS – PORTAL DO ALUNO 

27 de março 
ASSISTIR VÍDEOS NO SITE DA UNICLESS -ABA 
ENCONTROS VIRTUAIS ENSINO TÉCNICO 

29 de março a 01 de 
abril 

PROVA ONLINE 

02 de abril 
ENCONTRO PRESENCIAL (HORÁRIO DE AULA 
NORMAL) 

02 de abril ENTREGA DA ATIVIDADE ESTRUTURADA 

TURMA DE EDIFICAÇÕES 

17 a 27 de março ATIVIDADES VIRTUAIS – PORTAL DO ALUNO 

28 de março 
ASSISTIR VÍDEOS NO SITE DA UNICLESS -ABA 
ENCONTROS VIRTUAIS ENSINO TÉCNICO 

29 de março a 03 de 
abril 

ATIVIDADES VIRTUAIS – PORTAL DO ALUNO 

04 de abril 
ENCONTRO PRESENCIAL (HORÁRIO DE AULA 
NORMAL) 

 

CURSO DE ENFERMAGEM PINTOLÂNDIA 

DISCIPLINAS: ENFERMAGEM NA SAÚDE DA MULHER 
PROMOÇÃO A BIOSSEGURANÇA 

17 a 25 de março ATIVIDADES VIRTUAIS – PORTAL DO ALUNO 
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26 de março 
ASSISTIR VÍDEOS NO SITE DA UNICLESS -ABA 
ENCONTROS VIRTUAIS ENSINO TÉCNICO 

31 de março a 03 de 
abril 

PROVA ONLINE 

02 de abril 
ENCONTRO PRESENCIAL (HORÁRIO DE AULA 
NORMAL) 

02 de abril ENTREGA DA ATIVIDADE ESTRUTURADA 

 


