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Univale define data para começo do retorno 
presencial gradativo e seguro

 A reforma do ensino médio, que começou a ser 
implantada com a Lei nº 13.415 de 2017, exige que o 
aluno complemente a carga horária de disciplinas 
básicas com outras atividades de aprendizagem para 
concluir sua formação. Na teoria, isso aconteceria por 
meio de itinerários formativos oferecidos pelas escolas, 
direcionando o aluno para áreas específicas de acordo 
com seus interesses. Por exemplo, um aluno que tem 
aptidão com a matemática poderia cursar disciplinas 
mais específicas e avançadas sobre o tema, com o 
intuito de caminhar em direção ao ensino superior, 
ou de obter uma qualificação profissional/técnica 
relacionada. 

 Entretanto, muitas escolas, públicas ou particulares, 
não conseguem oferecer essas trilhas formativas, e o 
aluno precisa buscá-las em outras instituições. A Escola 
Técnica da Univale, Eteit, é uma excelente opção para 
os alunos que precisam cumprir essas atividades, 
podendo ainda se profissionalizar em uma área de 
atuação em constante crescimento.

O que diz a Lei?
De acordo com as diretrizes da  Lei nº 13.415/2017, são 

necessárias 3.000 horas para concluir o ensino médio, 
divididas entre 1.800 horas para as competências 
do currículo básico e 1.200 para itinerários optativos 
entre áreas do conhecimento ou cursos técnicos e de 
qualificação. Essa carga horária é definida pela Base 
Nacional Comum Curricular (BNCC), um documento 
que determina as aprendizagens a serem desenvolvidas 
pelos alunos ao longo da educação básica. 

Os cursos técnicos estão em alta no mercado devido 
à sua rápida formação e à atuação prática no exercício 
do trabalho. Atualmente, a Eteit oferece o curso de 
Técnico em Enfermagem, e já tem autorização para 
ofertar outras trilhas de formação, que serão lançadas 
em breve. O curso técnico tem duração média de 2 anos 
e meio, com aulas 3 vezes por semana e custo acessível.

 Cláudia Godinho, diretora da Eteit, destaca o valor da 
estreita relação da educação superior com a educação 
básica. “É importante que a educação superior se una 
às escolas de nível básico para ajudar nas construções 
dos ‘projetos de vida’ dos alunos, para que as escolas 
sejam orientadas sobre como construir seus itinerários 
formativos, oportunizando aos alunos uma escolha 
acertada nos escolha da profissão ou do curso superior 
que irá fazer no futuro”, diz.

 As inscrições para o curso de Técnico em 
Enfermagem estão abertas até o dia 17 de maio e os 
interessados devem acessar o site eteit.univale.br

Considerando o decreto municipal publicado 
na última quarta-feira, 28, comunicamos o retorno 
parcial das atividades presenciais de ensino na 
Univale, a partir do dia 10 de maio. Serão adotadas 
todas as medidas necessárias para evitar a proliferação 
do coronavírus e quem estiver inserido nos grupos 
de atividades presenciais deverá redobrar a atenção 
aos sintomas da Covid-19. Caso apresente algum mal 
estar, sinais gripais, ou tenha contato com pessoas 
que testaram positivo/apresentaram sintomas 
da doença, o aluno ou colaborador não deverá 
participar dos encontros presenciais na instituição.  
O que retorna? 

O retorno será de forma gradual e organizada, como 
aconteceu da última vez, priorizando as atividades 
e aulas práticas e os estágios supervisionados no 
campus.

Os alunos dos cursos de graduação e pós-
graduação lato sensu presenciais serão informados 
sobre os horários das aulas pela coordenação de cada 
curso.

O mestrado manterá as atividades virtuais. 
Todos os estudantes receberão informações 

sobre as dinâmicas de suas aulas por meio de seus 
professores.

 
Recomendações de acordo com o Plano de 
Contingência: 

Todos devem seguir as orientações atualizadas 
para contenção e prevenção da Covid19, devendo 

adotar as seguintes medidas individuais de prevenção 
e proteção nos ambientes institucionais:

-Lavar corretamente as mãos com  frequência ou 
higienizar com álcool gel 70%;

-utilizar máscara e outros Equipamentos de 
Proteção Individual (EPIs) adequados;

-manter etiqueta respiratória ao tossir ou espirrar; 
-evitar tocar olhos, nariz e boca;
-evitar abraços, beijos e apertos de mãos; 
-higienizar com frequência as superfícies 

(bancadas, mesas, cadeiras, entre outros) com álcool 
líquido 70%; 

-realizar a desinfecção antes e após o uso dos 
equipamentos eletrônicos (computadores, telefone, 
impressoras, entre outros) com papel toalha embebido 
com álcool isopropílico;

-não compartilhar objetos de uso pessoal, como 
talheres, toalhas, pratos e copos; 

-fazer uso de copos ou garrafas individuais para o 
consumo de água, evitando o contato direto da boca 
com as torneiras dos bebedouros; 

-manter o afastamento entre as mesas nos setores 
e salas de aula, de modo a aumentar a distância entre 
as pessoas (colegas, atendentes e atendidos); 

-manter o ambiente arejado, com as janelas e 
portas abertas; 

-promover o distanciamento social, não  
permanecendo em locais com aglomerações e/ou 
fechados;

-evitar circulação desnecessária pela instituição.

A FPF tem uma missão: construir e compartilhar o 
conhecimento por meio da formação de profissionais 
competentes, éticos e comprometidos com o 
desenvolvimento humano e regional. Ser referência 
como instituição educacional inovadora, comunitária e 
inclusiva é a principal visão da Fundação. Para alcançar 
esses objetivos, é preciso valorizar o compromisso com 
a excelência na formação; a responsabilidade social 
e ambiental; comportamento ético; transparência na 
comunicação; respeito à vida e à pluralidade; a resiliência, 
a empatia e o cuidado com as pessoas. E assim é feito. O 
negócio da FPF é transformar vidas por meio da educação!

Por isso, os trabalhos e projetos realizados não se 
limitam ao universo acadêmico. A fundação está na 
comunidade, perto da população! É parte dela e sabe 
o quanto é importante romper os muros que cercam a 

universidade. O desejo é compartilhar o que há de melhor 
na instituição. Pensando nisso, a FPF sempre oferece 
serviços gratuitos à comunidade, como atendimentos 
odontológicos, clínicos, fisioterapêuticos, jurídicos, entre 
outros. Assim, tudo se conecta e a educação alcança seu 
maior sentido: a transformação social. 
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