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Ilhéus, 31/03/2020 

 
Em atenção às ações (contatos e reunião) realizadas para implantação das turmas do 

Projeto Universidade para Todos (UPT) no vosso município para o ano de 2020, bem como 

considerando o surto pandêmico (COVID-19), que acomete a comunidade mundial e as 

necessidades prementes da sociedade, é que por meio deste informamos e solicitamos: 

I – Informações 

a) O processo para estabelecimento do contrato entre a Secretaria de Educação do 
Estado da Bahia (SEC-BA) e a UESC segue em tramitação regular; 

b) O processo para lançamento do Edital de abertura de inscrições dos alunos-cursistas 
segue em tramitação na SEC-BA; 

c) O período para matrícula e implantação das turmas, mediante surto pandêmico, ainda 
não foi definido; 

d) Os módulos de estudos para os alunos-cursistas já se encontram na UESC; 
e) O Edital para seleção de monitor-professor será lançado no retorno às atividades de 

ensino da UESC; 
f) Como forma de manter os futuros alunos-cursistas, do UPT-2020, informados e 

estimulados para o curso, nesse período de isolamento social, disponibilizaremos no 
site da UESC e em nossas redes sociais, orientações e materiais de estudos. Aguardem 
o endereço de link para acesso. 

 

II - Solicitações 

a) Mantenham-se interessados na abertura de turma(s) em seu município; 
b) Utilizem os meios de comunicação para repassar as informações fornecidas, de 

modo a chegar aos alunos matriculados e egressos do 3º ano do ensino Médio; 
c) Mantenham em andamento as ações para definição e do espaço de 

funcionamento da(s) turma(s), observando a capacidade de alunos e 
disponibilidade de recursos tecnológicos;  

d) Permaneçam em quarentena, em suas residências e logo  retomaremos nossas 
ações em prol do acesso à educação Superior. 
 

Mais uma vez, reiteramos nossos agradecimentos pela confiança e parceira, 

especialmente neste momento difícil, vivido por toda a população do planeta.  
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