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Colatina/ES, 20 de maio de 2020. 

 
À: 
Comunidade Externa, Autoridades e Comunidade Acadêmica do UNESC - Centro 
Universitário do Espírito Santo 
 
 
De: 
Magnífico Reitor do UNESC – Centro Universitário do Espírito Santo 
Pergentino de Vasconcelos Junior 
 
 
 
Ofício nº. 30/2020 

 
 
Assunto: Esclarecimentos com relação ao debate promovido pela Assembleia Legislativa 

do Espírito Santo, e declarações proferidas pela Vice-Presidente do Centro Acadêmico de 

Medicina de Colatina. 

 

Prezados (as), 

 

O Reitor do UNESC – Centro Universitário do Espírito Santo, em respeito à 

comunidade e autoridades interessadas, solicita escusas à sua ausência no debate 

promovido pela Assembleia Legislativa do Espírito Santo, no dia 15 de maio de 2020, 

porém, por problemas de saúde pessoal, ficou impossibilitado de participar do debate.   

Nesse sentido, diante das declarações feitas pela Vice-Presidente do Centro 

Acadêmico de Medicina de Colatina, por ocasião da reunião da Comissão de Educação 

da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, realizada na data de 18/05/2020, 

cumpre prestar os devidos esclarecimentos. 

Diferentemente do que foi alegado pela Vice-Presidente do CAMEC, na 

mencionada reunião, a Instituição de Ensino nunca se furtou em dialogar com a 

comunidade acadêmica, incluindo o curso de medicina, seja por intermédio da 

coordenação de curso, seja por meio de sua ouvidoria, ou ainda mediante o seu Comitê 

Gestor de Crise – Coronavírus (COVID-19).  
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Não é verídica a afirmação feita pela representante do CAMEC de que dos 06 

(seis) comunicados que foram enviados, por e-mail, pela agremiação à Instituição de 

Ensino apenas 01 (um) foi respondido. Na verdade, todos os pedidos encaminhados 

foram devidamente analisados, com o correspondente retorno, seja por meio de notas 

gerais (comunicados do Comitê Gestor de Crise), ou respostas individualizadas, essas 

últimas quando o assunto abordado se referia a interesses específicos dos discentes de 

medicina.  

Além disso, a própria Vice-Presidente do Centro Acadêmico de Medicina de 

Colatina, encaminhou, em nome próprio, mensagens à Instituição de Ensino, durante o 

período da pandemia, sendo que também essas foram prontamente retornadas: e-mail de 

02 de abril de 2020 encaminhado para a Ouvidoria – respondido na mesma data; dois e-

mails de 22 de abril de 2020 encaminhados para a Ouvidoria – respondidos na mesma 

data; além de vários acessos à coordenadora e coordenadora adjunta do curso, via 

WhatsApp e telefones pessoais, tendo recebido os devidos esclarecimentos às suas 

demandas. 

Provas desses fatos podem ser facilmente juntadas em qualquer procedimento 

administrativo, ou processo judicial eventualmente suscitado pelos interessados, inclusive 

em ações contra atos difamatórios da honra e boa fama da Instituição.  

São, portanto, improcedentes as alegações de falta de retorno por parte da 

Instituição de Ensino, feitas pela Vice-Presidente do CAMEC à Comissão de Educação da 

Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, já que o UNESC possui canais de 

comunicação abertos e permanentes para toda comunidade acadêmica, inclusive para a 

equipe de gestão do CAMEC, que possui acesso direto junto à coordenação de curso, 

sendo recorrentes os contatos mantidos com a diretoria dessa agremiação.  

Na verdade, ressalta-se que, por determinação do corpo diretivo (acadêmico e 

administrativo) e reitoria, há um considerável esforço institucional para que nenhum aluno 

seja prejudicado, seja em relação ao cumprimento do contrato de prestação de serviços 

firmado, a cobertura do conteúdo previsto do semestre letivo, que será totalmente 

integralizado, observando as diretrizes do Ministério da Educação e as restrições 

impostas pelas autoridades públicas. Além disso, o UNESC sistematizou uma nova rotina 

de atenção ao alunado, por meio de sua ouvidoria, no qual as demandas enviadas são, o 

quanto antes, processadas e respondidas.  
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Nessa linha, para se dimensionar tais fatos, no período de 21 de março até 19 de 

maio de 2020, mais de 1.800 (mil e oitocentos) e-mails foram encaminhados ao ouvidor 

oficial, contendo elogios, pedidos de informações e, também, reclamações.  

Mesmo com as respostas a essas comunicações, infelizmente, em alguns casos, 

as pretensões externalizadas pelos interessados não puderam ser atendidas em sua 

íntegra, seja porque dependiam de eventos futuros, seja porque dependiam de decisões 

das autoridades públicas. 

Dessas mensagens, 160 (cento e sessenta), trataram de questões que já estavam 

disponíveis no Painel do Aluno, relacionadas à geração de parcelas da semestralidade, 

tais como geração de novo boleto, correção de valores, modificações de data limite para 

pagamentos, entre outros, todas atendidas pelos setores competentes.   

Como é natural nesse momento de crise, no período mencionado, 490 

(quatrocentos e noventa) e-mails foram encaminhados, tratando de informações quanto a 

algum tipo de negociação financeira, tais como prorrogação de parcelas vencidas, 

afastamento de juros e multa, política de abatimentos, todas igualmente respondidas 

pelos canais institucionais ou de maneira individualizada, ou por meio do 

encaminhamento dos comunicados emitidos Comitê Gestor de Crise – Coronavírus 

(COVID-19).  

Ainda, quanto às negociações de caráter financeiro, que já existiam antes da 

pandemia, a Instituição intensificou sua prática, sendo realizada individualmente uma 

análise de cada demanda, haja vista que nem todos se encontravam na mesma situação 

e nem apresentavam as mesmas necessidades. 

Nessa linha, também, ressalta-se que apenas 48 mensagens, ou seja, 2,6% do 

total de encaminhamentos direcionados à Instituição, possuíram uma conotação de 

reclamação quanto à suposta falta de compatibilidade entre os métodos de ensino 

adotados para as aulas remotas e o valor das parcelas da semestralidade, o que foi 

retornado com notas explicativas, tanto de caráter acadêmico, como financeiro.  

Além disso, quanto aos recorrentes pedidos de descontos do valor das parcelas, 

a Instituição foi uma das primeiras do Estado, a implementar uma política pautada no 

repasse do abatimento proporcional, na última parcela da semestralidade, caso verificada 

redução nos seus custos operacionais durante o estado de pandemia, o que foi 

normatizado por meio do Comunicado n.º 17/2020, emitido pelo Comitê Gestor de Crise – 
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Coronavírus (COVID-19) do UNESC, em 08 de abril de 2020. Além disso, implementou 

desconto de pontualidade, com concessão de 5% de abatimento no valor da parcela 

regular com vencimento em 30 de abril de 2020, desde que paga até o 6º dia útil do mês 

subsequente ao vencimento.  

Quanto às demandas de ordem acadêmica, a Instituição compreende a 

ansiedade neste novo momento de aprendizado, especialmente por terem os alunos 

escolhido um curso com metodologia presencial. No entanto, sem a possibilidade legal de 

reabertura do Câmpus pela Instituição e para não inviabilizar o semestre letivo, não se 

vislumbra, no atual cenário, alternativa mais adequada e legalmente viável do que as 

aulas remotas com uso de tecnologias de comunicação, além de suporte, de forma 

síncrona e assíncrona, via Portal do Aluno.  

Depois de mais de meio século de experiência no que tange à qualidade de 

ensino superior, o UNESC não tem medido esforços para atender essa nova realidade 

pedagógica, diferentemente do que foi alegado pela Vice-Presidente do CAMEC por 

ocasião da citada reunião.  

 Com efeito, por mais que haja empenho e esforço por parte do corpo docente da 

Instituição, a satisfação percebida pelos alunos habituados à modalidade de ensino 

presencial não será a mesma, quando submetidos às atividades temporárias de ensino 

remoto. E é natural que assim seja, em se tratando de mudanças não desejadas, mas 

impostas por circunstâncias inesperadas. 

Por outro lado, apesar das considerações que podem e são feitas ao processo de 

formatação das plataformas utilizadas pelas instituições de ensino nesse momento de 

pandemia, há que se valorar os esforços empreendidos principalmente por professores e 

alunos, além do corpo administrativo. Desse modo, muito do que se tem feito revela-se 

proveitoso, sendo, no mínimo, irrefletida a conclusão externalizada pela representante do 

CAMEC, no sentido de que não está ocorrendo absorção de conteúdos pelos alunos.  

Nota-se que essa conclusão, fruto de uma enquete realizada informalmente pela 

representante do CAMEC e citada na reunião da Comissão de Educação da Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo, serve muito mais para chancelar uma opinião 

pessoal previamente formatada, do que para revelar fatos.  

Além disso, soa estranho um discurso que, dentro de um contexto acadêmico 

amplo, envolvendo vários cursos num momento excepcional, apenas se ocupa com o que 
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prospecta ser o melhor para si. Salienta-se que a Instituição pauta suas políticas de 

maneira direcionada a todos os cursos, sendo que não é o valor da semestralidade o fator 

que dá contorno à sua missão formativa, enquanto centro universitário.  

Por fim, a Reitoria e demais órgãos do UNESC - Centro Universitário do Espírito 

Santo reafirma seu compromisso com a qualidade do ensino e com o amplo diálogo com 

todo seu alunado, solicitando apenas que seja estabelecido de maneira equilibrada, 

íntegra e cordial, pois, para defender seu ponto de vista, o orador não precisa desmerecer 

esses valores. Assim, o UNESC mantém seu compromisso leal com a transparência e 

ética, que, durante sua trajetória, tem sido uma constante em cada uma de suas ações 

educativas, não pretendendo fazer desse momento de crise mundial, um trampolim 

egoísta para autopromoção e favorecimento.  

Prestados esses esclarecimentos, toda a comunidade acadêmica continua 

conclamada a dar a sua contribuição individual e coletiva para a manutenção da 

qualidade do ensino, nesse momento atípico de crise mundial. 

Sem mais, subscrevemo-nos com estima e consideração. 

 

 

Pergentino de Vasconcelos Junior 
Reitor do UNESC 


