CARTA ABERTA AOS ALUNOS DO UNIFSA
E SUAS FAMÍLIAS

Estamos vivenciando um dos momentos mais difíceis de nossa história.
A pandemia do COVID-19, que assola o mundo, vem parando as atividades consideradas não-essenciais há algumas semanas, como medida
imprescindível para evitar uma maior disseminação do vírus. Seguindo as
recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), Ministério da
Saúde e Governo do Estado do Piauí, através do decreto nᵒ 18.913, e do
decreto municipal nᵒ 19.548, decidimos por suspender as nossas
atividades acadêmicas presenciais, conforme comunicado feito
anteriormente.
Porém, a instituição não parou. Desde a suspensão das atividades
presenciais, continuamos, arduamente, no desempenho de nossas
funções de maneira remota. Pró-Reitoria de Ensino, Tutores,
Coordenadores de Curso, Professores, Líderes de Turma, toda a comunidade acadêmica, ligada por um único objetivo: dar continuidade ao
semestre letivo. A instituição vem utilizando uma das melhores
plataformas de ensino-aprendizagem do mundo, a Blackboard, e todas
as ferramentas possíveis para garantir que cada aluno tenha acesso às
aulas e aos seus conteúdos, nos mesmos horários de suas aulas, em
seus respectivos cursos, sendo esta atividade autorizada pela portaria
nᵒ 343/2020, do Ministério da Educação.
Como uma instituição que vem cumprindo com a sua prestação de
serviços, não podemos deixar de honrar, também, com os compromissos
de natureza cível e trabalhista, considerando todo o conjunto de
profissionais que trabalharam e vem trabalhando incansavelmente para
que o semestre continue. Estamos lutando pela manutenção do
trabalho de todos, isso significa o envolvimento direto e indireto de cerca
de 600 pessoas, em seus respectivos postos de trabalho, representando
mais de 600 famílias que dependem desses empregos.

Assim, dentro desse contexto, considerando a manutenção dos serviços,
não houve uma redução de despesas, especialmente citando, na folha
de pagamentos da instituição. Não há subsídios atenuados, portanto,
que possam ser revertidos em descontos nas mensalidades. E, conforme
já mencionado, a prestação de serviços continua, sendo requeridos mais
investimentos em novas tecnologias para atender a comunidade
acadêmica, como também custos extras que surgiram no contexto da
pandemia. Além disso, continuamos a manter os programas Prouni,
onde não há arrecadação de recursos, e o Fies, que beneficia muitos de
nossos alunos. Nesse cenário atual, estes contratos não estão sendo
efetivamente repassados devido ao excesso de burocracia, o que afeta
diretamente o nosso fluxo de caixa.
Em relação às mensalidades, vamos analisar cada caso, individualmente,
para que se possa, dentro das condições viáveis para a Instituição de
ensino e também atentando para as peculiaridades de cada aluno, encontrarmos a melhor solução. Nossos canais de atendimento estão a
disposição dos alunos para possíveis negociações, em relação aos juros e
multas durante esse período.
Finalmente, no que diz respeito aos estágios curriculares, os insumos
que eventualmente incidem para a efetividade de tal serviço continuam
sendo mantidos com os devidos custos. Frise-se que toda a carga
horária será cumprida no momento em que as autoridades competentes
autorizarem o restabelecimento do funcionamento normal de nossas
atividades. Portanto, seguindo as recomendações do Ministério Público,
as mensalidades não deixarão de ser cobradas já que o serviço será
prestado.
Sabemos que alguns de vocês sentem dificuldades diante dessa nova
realidade, mas queremos deixar nosso apoio e informar que os coordenadores de curso e professores estão disponíveis para dar todo o suporte
que vocês necessitem. Essa é uma luta de todos nós, juntos iremos
enfrentar os obstáculos.
As prioridades, nesse momento, estão voltadas para a preservação da
vida. E, nesse sentido, o Centro Universitário Santo Agostinho reforça que
todas as decisões estão sendo pautadas nas recomendações das autoridades. Não é uma escolha nossa viver tudo isso, é um situação excepcional, com risco para todos, e exige que sigamos todas as normativas para
garantir a proteção e segurança de todos nós.
Contamos com a sua compreensão e esperamos que, em breve, possamos amenizar os drásticos impactos causados na sociedade brasileira
pela pandemia do Covid-19, e retornar, em paz e com saúde, a nossa
rotina acadêmica.
“Enquanto houver vontade de lutar haverá esperança de vencer”.
Santo Agostinho

