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O mundo mudou e o
UNITPAC não parou.
Por você e por mim.



APRENDER COM
OS DESAFIOS

Aluno UNITPAC. A gente nunca quis aprender o que é 
uma pandemia na prática. Mas, com ela, aprendemos 
muito, especialmente a permanecermos juntos, apesar 
da distância física.  Além disso, tivemos que vencer 
medos e adquirir ainda mais independência. Não tem 
sido fácil... mas, como resultado, nos últimos meses, 
desenvolvemos novas habilidades e competências, 
que estão fazendo a diferença na sua vida e que serão 
essenciais no futuro – e, se liga, ele está sendo 
construído agora!

O mundo mudou rápido demais, é verdade, mas, 
sabe o que não mudou e ganhou ainda mais força? 
O sentimento do quanto precisamos colaborar com 
o outro, sobretudo com os colegas de faculdade e 
com os professores. Vivemos um “novo normal”, 
mas algumas coisas não mudaram – E NÃO 
MUDARÃO: as oportunidades que farão parte da sua 
história, graças à Educação. Ela transforma vidas, ela 
muda realidades. 



Por isso, a palavra oportunidade está fazendo ainda 
mais sentido, especialmente para quem quer crescer, 
aprender e evoluir. Tudo isso, sem esquecer de outra 
palavra bem importante: empatia e o quanto nos faz 
evoluir tentar pensar e agir se colocando no lugar do 
outro. Aprendemos também que precisamos, cada 
vez mais, cuidar uns dos outros. 

No caso do UNITPAC, seguiremos cuidando 
daqueles que são a nossa razão de existir: nossos 
alunos, professores e funcionários. Afinal, estudar e 
trabalhar em um lugar seguro e saudável, nos faz 
lembrar, todos os dias, que nada é mais forte do que 
o amor pelo o que fazemos.

Então, veja como será o
segundo semestre de 2020! 

#UnitpacNãoParou



SEGUIR EM FRENTE:
O FUTURO É AGORA!

O Regime Especial de Aprendizagem Remota (Rear) e 
o home office nos ajudaram a passar pela pandemia 
com segurança e bem-estar. Além disso, com ele 
também aprimoramos muitas competências.

Seja para quem já concluiu a graduação, mas 
especialmente para quem ainda está na faculdade, 
elas fazem uma significativa diferença no convívio 
social e no mercado de trabalho: 

Autonomia e responsabilidade 

Flexibilidade 

Comunicação digital 

Trabalho colaborativo  

Respeito à coletividade  

Resiliência 

Agilidade 

Crença no poder de transformação da realidade

Construção de planos concretos para o futuro

Proatividade 

Equilíbrio emocional frente a situações desafiadoras 
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EMPATIA
AMIZADE
GRATIDÃO
O SEU FUTURO ESTÁ NA EDUCAÇÃO
E ELE SERÁ CHEIO DE OPORTUNIDADES

Espírito empreendedor 

Ampliação de conhecimentos tecnológicos 

Versatilidade para superar desafios
em curto espaço de tempo 

Foco em valores e objetivos sólidos 
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EVOLUIR
ACREDITAR

Sensibilidade para identificar pontos positivos
e oportunidades de crescimento

Disponibilidade para aprender, sempre

Empatia às diversas realidades sociais

Solidariedade e desprendimento temporal e material



de diferentes estados brasileiros
e convidados internacionais

de 400 horas de eventos
de 150 professores conectados
de 30 cursos para professores
de 70 palestrantes

O conhecimento rompeu fronteiras,
e nos aproximou ainda mais

Viu como o Rear não é
um curso 100% EaD?
REAR
Aulas ao vivo, interação em 
tempo real com o seu professor, 
da disciplina específica;

Aproxima os conhecimentos 
estudados e construídos à 
realidade de cada turma/aluno;

Permite ao aluno uma gestão de 
tempo flexível, com apoio e 
orientação do corpo docente, 
bem como da equipe 
psicopedagógica da IES;

Desenvolve a familiarização do 
aluno com as mais diversas 
tecnologias e metodologias de 
ensino;

Permite desenvolvimento do 
aprendizado  em atividades em 
grupo, de forma colaborativa.

100% EaD
Aulas gravadas, interação
com um tutor  em momentos 
pontuais; 

Mantém a grade curricular 
preconizada,  com ações 
generalistas para todos os 
alunos;

Organização do tempo e na 
rotina de aprendizagem feita 
inteiramente pelo aluno;

Mantém a mesma rotina 
pedagógica, do início ao
fim do curso;

Interatividade comprometida 
pela ausência de experiências de 
aprendizagem compartilhadas 
entre alunos e professores



O Regime Especial de Aprendizagem Remota (Rear) e 
o home office nos ajudaram a passar pela pandemia 
com segurança e bem-estar. Além disso, com ele 
também aprimoramos muitas competências.

Seja para quem já concluiu a graduação, mas 
especialmente para quem ainda está na faculdade, 
elas fazem uma significativa diferença no convívio 
social e no mercado de trabalho: 

Autonomia e responsabilidade 

Flexibilidade 

Comunicação digital 

Trabalho colaborativo  

Respeito à coletividade  

Resiliência 

Agilidade 

Crença no poder de transformação da realidade

Construção de planos concretos para o futuro

Proatividade 

Equilíbrio emocional frente a situações desafiadoras 

PRE-PA-RA,
porque juntos,
viveremos novas
experiências!
#Vem2020/2

No segundo semestre de 2020, conheceremos o 
novo formato do Regime Especial de Aprendizagem 
Remota (Rear), o Rear Híbrido.

Com ele, retornaremos de forma gradual e segura às 
disciplinas práticas, aperfeiçoando os processos com 
foco no aluno, priorizando, sempre, a segurança, a  
saúde, o bem-estar e a qualidade do ensino.



Por que o retorno
será gradual?
Boas práticas internacionais têm nos mostrado que o 
retorno gradual é seguro e eficiente. Por isso, quando 
recebermos a autorização dos órgãos públicos, 
retornaremos com atividades presenciais. 

Disciplinas teórico-práticas serão ofertadas de forma 
híbrida. Para tanto, haverá a reorganização dos 
espaços e novos laboratórios, além de atividades 
práticas em diferentes espaços, junto à comunidade. 
Outras disciplinas, com caráter mais teórico, serão 
aperfeiçoadas para o Rear que já conhecemos, com 
novas metodologias para uma aula ainda mais 
interessante e interativa, também com a possibilidade 
de encontros presenciais agendados, que podem 
acontecer em forma de revezamento, respeitando 
todas as normas de segurança.



O que estamos
esperando para voltar? 
Aguardamos a autorização dos órgãos municipais e 
estaduais, logo que existam condições epidemiológicas. 

Ou seja, o UNITPAC está pronto para o retorno
gradual às atividades presenciais!

O mundo mudou e mostrou a importância da 
formação profissional focada em soluções. 

Ensino interativo para você desbravar novos campos.

Soluções inovadoras.

Metodologias e processos ágeis de aprendizagem 
ativa fazendo parte do dia a dia docente e acadêmico. 



QUEM CONTINUA EM HOME OFFICE?
Como medida de segurança, boa parte dos setores 
institucionais permanecerá trabalhando em casa, 
com retorno gradual às atividades presenciais, 
seguindo as orientações preventivas. Se precisar 
contatá-los ou necessitar de atendimento 
presencial, agende seu horário! Verifique nestes 
contatos os horários para agendar seu atendimento:

Almoxarifado: almoxarifado@unitpac.edu.br 

Departamento de Marketing e Relacionamento: 
site@unitpac.edu.br 

Ambulatório de Medicina: agende pelo telefone
63 3413-2733 .

Atendimento Geral: atendimento@unitpac.edu.br 

Biblioteca: katia.guimaraes@unitpac.edu.br 

Cantina: os serviços terceirizados de alimentação existentes no 

UNITPAC devem seguir todas as regras previstas pelo Protocolo 

Institucional, bem como todas as normas de segurança alimentar 

anunciadas pelos órgãos públicos. Atenção especial deve ser dada ao 

distanciamento mínimo de 1,5 metro entre as pessoas e celeridade no 

atendimento

Clínica Odontológica: 63 3411-8566

Comissão Própria de Avaliação (CPA): cpa@unitpac.edu.br

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP): 
cep@unitpac.edu.br  - 63 3411-8588



Coordenação de Curso: entre em contato com
o e-mail específico de cada coordenador 

Coppex: entre em contato pelo e-mail 
daiene.lopes@unitpac.edu.br 

flavia.carvalho@unitpac.edu.br;

eduardo.melo@unitpac.edu.br

josias.abreu@unitpac.edu.br

Gestão de Pessoas:
gestaodepessoas@unitpac.edu.br

Clínica de Estética e Cosmética: 
esteticaecosmetica@unitpac.edu.br

Núcleo de Apoio Pedagógico e Experiência Docente 
(Naped): naped@unitpac.edu.br 

Núcleo de Educação a Distância (NEaD): 
nead@unitpac.edu.br

Núcleo de Prática Jurídica (NPJ): npj@unitpac.edu.br ou 

Ouvidoria: ouvidoria@unitpac.edu.br  

Reitoria: 63 3411-8599 

Núcleo de apoio ao discente (NAD): 63 3411-8604 - 
nad@unitpac.edu.br



LEMBRETES E NOVIDADES

PRECISA DE ALGUM LIVRO
OU OBRA ESPECÍFICA PARA 
ESTUDAR? 

O UNITPAC oferece bibliotecas digitais com 
amplo e diversificado acervo, tais como a 
UpToDate (www.uptodate.com), a plataforma 
mais moderna na atualidade, no que refere-se a 
estudos e periódicos na área da Saúde, e também 
o Minha Biblioteca, com acesso via Canvas e 
Portal do Aluno, com centenas de obras 
acadêmicas. Há, ainda, a Plataforma EBSCO, que 
também encontra-se no Portal do Aluno. 



APOIO AOS ALUNOS PARA 
ATIVIDADES REMOTAS 

NEaD: nead@unitpac.edu.br

PARA AGENDAR ATENDIMENTOS 
PSICOLÓGICOS E PEDAGÓGICOS 
DO PADIS, CONTATE:
Psicológico: 63 3411-8604 - nad@unitpac.edu.br

Pedagógico: naped@unitpac.edu.br

ATENDIMENTO GERAL
E-mail: atendimento@unitpac.edu.br

WhatsApp: 63 99235-0338

Não esqueça, se você tiver dúvidas 
sobre o REAR, fale sempre com o 
seu coordenador!



Ah, e quando retornarmos
às atividades presenciais,
de forma gradativa,
lembre-se destas
RECOMENDAÇÕES ESPECIAIS: 

Não deixe de usar máscara

Mantenha o distanciamento de pelo
menos 1,5 metro entre pessoas

Higienize as mãos com álcool 70% 

Não compartilhe canetas ou materiais similares

Respeite a capacidade máxima
determinada de pessoas por salas

Fique atento às instruções e orientações 
sinalizadas nos espaços da IES, especialmente 
nos laboratórios! 

Leia na íntegra o Protocolo de Retorno às 
Atividades Presenciais do UNITPAC, para que
você possa multiplicar as boas práticas: 
www.unitpac.com.br



O mundo mudou e o
UNITPAC não parou.
Por você e por mim.


