
Prezado Aluno da UMC, 
 

Seguimos atentos à evolução da pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19), zelando 
pelo bem-estar de todos os nossos alunos, professores e funcionários, tentando minimizar os 
impactos no cumprimento do semestre letivo. 
 Para isso, com total amparo nas Portarias MEC nº 343, 345 e 356, começamos, já no 
primeiro dia de suspensão das aulas presenciais, a substituí-las por meios digitais, sob diversas 
formas e recursos tecnológicos de interação disponíveis, com os mesmos professores que você 
já tinha na sala de aula. Tais portarias permitem uma substituição temporária por até 30 dias, 
podendo haver prorrogação, mas estamos esperançosos que na semana após a Páscoa 
possamos retomar nossas aulas e demais atividades presenciais. 
 Todo nosso corpo docente e coordenações de curso vêm se esforçando ao máximo para 
utilizar as tecnologias disponíveis a fim de evitar a perda de dias letivos e a redução de carga 
horária das disciplinas. Sempre primamos pela qualidade e não seria nesse momento 
extraordinário que deixaríamos isso em segundo plano e nem tomaríamos ações que 
comprometessem a sua aprendizagem.   
 Adequando-nos ao atual cenário imposto pela pandemia, investimos em uma dinâmica 
de aula que envolve recursos tecnológicos, mas, é importante reforçar que não houve a 
migração dos cursos presenciais para EAD. O mesmo ocorre com as disciplinas de Dependência. 
Todos os professores continuam com as mesmas aulas a eles atribuídas no início do semestre, 
com as mesmas turmas presenciais, trabalhando de suas casas, assim como os coordenadores 
e a maioria dos funcionários administrativos, que estão em sistema home office, não havendo 
redução em nossos custos. 
 Por determinação do Governo do Estado tivemos que interromper todo o atendimento 
presencial ao público nesta semana, mantendo apenas setores internos essenciais em esquema 
de rodízio. Por isso, utilize-se de e-mail e/ou Portal do Aluno para nos contatar. Nossas 
bibliotecas virtuais também podem ser acessadas remotamente e estão à sua disposição.  
 Todos temos acompanhado a dinâmica diária dessa pandemia, o que nos exigiu e 
continuará exigindo ajustes em tempo real de nossas ações. Continue se atualizando por nossos 
canais oficiais.  
 Pedimos que se mantenha cuidadoso com a sua saúde e de sua família. Atente-se aos 
sintomas. Temos certeza que em breve superaremos esse momento! 
 
 

Mogi das Cruzes, 25 de março de 2020. 
 
 
 

COMUNICADO


