
 

 

COMUNICADO DA URI ERECHIM SOBRE ESTRATÉGIAS FINANCEIRAS 

PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19 E 

MANUTENÇÃO DE SEUS ALUNOS 

 

Engajada na busca de alternativas e ciente da situação atual de força maior, a URI 

Erechim está propondo ações que contribuam para com a manutenção do projeto de vida 

de seus alunos, viabilizando sua permanência na Universidade, bem como a manutenção 

da qualidade do ensino em todos os níveis da instituição, no momento em que enfrentam 

eventuais dificuldades relativas à pandemia de COVID-19. 

A URI Erechim têm atuado decisivamente na prevenção da disseminação do novo 

coronavírus, priorizando a saúde de seus alunos, professores, funcionários e comunidade 

em geral, adequando suas metodologias de ensino em conformidade com o disposto na 

Portaria do MEC nº 343, de 17 de março de 2020 (com redação alterada pela Portaria nº 

345, de 19 de março de 2020), que dispõe sobre a substituição de aulas presenciais por 

aulas em meios digitais, enquanto durar a situação de exceção. 

Dessa forma, todas as aulas foram mantidas com padrões de qualidade de ensino e 

envolvimento dos professores e alunos, mantendo a prestação de serviços por intermédio 

de interações on-line e metodologias ativas focadas na aprendizagem dentro dos diferentes 

níveis e áreas da Instituição. Todos os profissionais foram mantidos ativos e interagindo 

com os alunos durante o período de isolamento social, mantendo os custos atuais nos 

mesmos patamares anteriores à pandemia. Salientamos ainda que, após o retorno das 

aulas presenciais, muitas turmas e grupos terão que ser divididos em quantidades menores 

de alunos para que seja possível manter os cuidados relativos à prevenção da transmissão 

da COVID-19, ocasionando um aumento significativo dos custos com professores e 

insumos. 

Diante deste cenário – e ciente de que algumas famílias enfrentam situações 

financeiras adversas motivadas pelo quadro atual – a URI Erechim, comprometida em 

auxiliar seus alunos, traz algumas orientações para encaminhamento de situações 

financeiras referentes às cobranças das mensalidades vincendas nos meses de abril e maio 

de 2020:  

a) A URI Erechim disponibilizará um canal de atendimento para 

encaminhamento de demandas financeiras por parte de alunos e familiares, da 

seguinte forma: 

Por e-mail: financeiro@uricer.edu.br;  

Por telefone: (54) 3520-9045. 

 



b) As demandas encaminhadas devem ser acompanhadas de justificativa 

e documentação comprobatória da situação financeira atual para ser apreciada, 

sendo que somente serão analisadas solicitações acompanhadas de documentação 

comprobatória; 

 

c) Uma vez renegociadas as parcelas, fica assegurada a matrícula do 

aluno no próximo semestre; 

 

d) O acesso ao financiamento estudantil continua aberto com parceiros 

(SICREDI, BANRISUL, UNICREDI) e a URI Erechim negocia a possibilidade de 

ampliar esta oferta com parceiros, bem como por meio de financiamento próprio; 

 

e) Para demandas acadêmicas de secretaria, o encaminhamento deve 

ser efetuado pelo e-mail atendimento@uricer.edu.br. 

 

Continuamos atentos à evolução da pandemia e analisando as necessidades, 

podendo, eventualmente, acrescentar novas possibilidades às condições aqui dispostas. 

 

Erechim, 15 de abril de 2020. 
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