
 
 
 
 

COMUNICADO 
 
 
Presidente Prudente, 17 de março de 2020 

 
 
Ontem, a Toledo Prudente Centro Universitário comunicou a comunidade acadêmica 
sobre a suspensão das aulas presenciais por motivo de prevenção ao coronavírus, 

mesmo a região ainda não ter registrado nenhum caso confirmado. Mas o que isso 
significa? 

 
Antes de mais nada, é preciso entender que essa suspensão das atividades acontecerá 

em duas etapas:  
 

- De 17 a 20 de março, a Toledo Prudente adotou o sistema de presença coletiva e nesse 
período os professores participaram capacitação e terão tempo hábil para adaptar seus 

conteúdos para as atividades online. 
 

- De 23 de março a 04 de abril, as atividades acadêmicas serão online para todos os 
termos e cursos de graduação. Nesse período de duas semanas, os professores irão 

postar os links para as transmissões ao vivo no Portal do Aluno até o horário normal de 
aula. Os alunos devem acessar esse link e participar ativamente das atividades.  

 
Suspensão não significa férias!  
Esse é um momento muito importante na prevenção do Covid-19 e todas as autoridades 

são unanimes em recomendar que se evite aglomerações de pessoas e evitem sair da 
casa, por isso, agora a aula é de casa! Serão duas semanas muito produtivas e a 

colaboração dos alunos é fundamental.  
 

Para marcar presença das aulas, basta ter acesso a internet e ter um tablet, notebook 
ou celular conectado. A Toledo Prudente está disponibilizando um laboratório, para os 

alunos que têm dificuldade com acesso de internet. Além disso, haverá uma equipe para 
dar suporte aos alunos. Dessa forma, não haverá desculpas para não participar das 

aulas. 
 

Continua sendo a mesma aula! Com mesmo padrão Toledo Prudente! Com mesmos 
professores para tirar suas dúvidas!  

 
 

Vocês já devem saber, mas vale relembrar:  
 
- A lavagem frequente das mãos é a principal recomendação para se prevenir; Use álcool 

gel ou água com sabão para isso! 



 
 
 

- Evite contato próximo com pessoas gripadas ou com suspeitas do coronavírus 
 

- Fique em casa! Evite baladas, shows, jogos... em breve a pandemia vai passar e a vida 
continuará normalmente.  

 
- Adote uma etiqueta de respiração e cubra a boca e nariz ao tossir ou espirrar com um 

lenço de papel ou braço dobrado; 
 

- Evitar tocar olhos, boca e nariz, pois isso permite que o vírus entre no corpo, gerando 
infecção.  
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