
Comunicado – 11/05/2020 
  

Todos temos acompanhado as sucessivas prorrogações de quarentena declaradas pelo 
Governo do Estado de São Paulo. Também estamos vivendo, nesses quase dois meses, um 
momento jamais previsto, sequer imaginado, cercado de incertezas, isolamento, mas 
principalmente, imprevisibilidade. Isso tem imposto desafios diários a todos nós.  

Tenha certeza de que a UMC vem se esforçando ao máximo para manter o conteúdo 
programático previsto nesse novo formato, utilizando tecnologias, emergencialmente. Quando 
dizemos UMC, estamos falando das pessoas que fazem essa grande engrenagem girar, sejam 
professores, coordenadores e demais colaboradores. Continuamos todos juntos com você, do 
mesmo lado, tentando vencer os desafios e incertezas que nos foram impostos, cada qual a sua 
maneira. 

Saiba que desde que suspendemos as atividades presenciais nos Campi, um dos nossos 
maiores compromissos foi buscar meios para que você não tivesse prejuízos em seu processo 
de aprendizagem e futura formação. 

  Sempre fizemos tudo sem perder de vista as determinações do MEC, que vem 
regulamentando esse momento de adversidade. Os estágios, quase que na totalidade suspensos 
por não haver onde realizá-los, serão retomados e concluídos quando for permitido. Outros, 
onde é possível acompanhar profissionais que estão trabalhando remotamente ou nos 
envolvidos ao enfrentamento direto da COVID-19, estamos nos esforçando para que possam ser 
cumpridos. A mesma retomada ocorrerá quando houver atividades em laboratório.    

Pedimos que foque em seus estudos. Isso também envolve as tarefas e exercícios on-
line que os professores têm lhe enviado. Além de questões pedagógicas, sabemos que esse 
momento pode influenciar emocionalmente nossos alunos, portanto, conte com nossos 
professores e coordenadores para ajudá-lo nesse sentido. Quem abraça a profissão de ensinar, 
abraça junto, a missão de cuidar. Mesmo distantes fisicamente, eles estão próximos de você.  

Com relação às mensalidades, estamos sensíveis ao momento que alguns alunos estão 
passando. Sabemos que cada um tem sua realidade e alguns estão sendo mais impactados que 
outros. Com a evolução do cenário, flexibilizamos o pagamento parcelado das mensalidades, 
primeiro de abril e agora de maio, que a partir de hoje estará disponível no Portal do Aluno, não 
precisando esperar o retorno do atendimento presencial nos Campi para pagamento. Nossa 
sensibilidade à realidade dos alunos, também passa, obrigatoriamente, pela realidade de cada 
um dos nossos 1.400 colaboradores e suas famílias, que não tiveram redução em seus 
rendimentos. Sem as mensalidades, que são a única fonte de receita da UMC, não temos como 
honrar todos os nossos compromissos.  

Em virtude da prorrogação da quarentena pelo Governo do Estado até o dia 
31/05/2020, permanecem suspensos os atendimentos e as aulas presenciais nos Campi da 
UMC.  

Então, caso necessário, utilize os canais de atendimento disponíveis por e-mail e lembre-
se: fique em casa!! 

 
   

 
Mogi das Cruzes, 11 de maio de 2020. 
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