
COMUNICADO AOS INGRESSANTES DE 2020/2  

 

Prezado aluno, 

 

É um enorme prazer ter você conosco, aqui na UMC.  

Com certeza você começará agora a fazer uma nova história, a sua história! Então, seja bem-
vindo.  

Neste semestre, diante das restrições impostas pela COVID-19, as disciplinas teóricas iniciarão 
em formato remoto, conforme permite a Portaria n.º 544, do MEC. Mas não se preocupe, 
assim que possível, o conteúdo prático destas disciplinas, se houver, será ministrado 
presencialmente. Para isso, dependemos das diretrizes dos poderes municipais e estaduais, 
bem como, para o retorno gradual das aulas teóricas de forma presencial. 

Para sua chegada preparamos uma recepção virtual que acontecerá no dia 20/08/2020 
(quinta-feira), às 18h30, via plataforma Microsoft Teams. Assim, você terá a oportunidade de 
se ambientar e conhecer a ferramenta institucional onde ocorrerão as aulas remotas. 
Também, será uma maneira prática de confirmar se o seu acesso ao e-mail institucional e à 
plataforma de aulas estão devidamente regularizados.  

No dia 20/08, quando acessar o MS Teams, você visualizará uma equipe com o título 
“Recepção aos calouros de 2020/2”. A Prof.ª Daisy Éboli, Coordenadora dos cursos da área de 
informática, fará uma apresentação, em vídeo, semelhante ao modelo de aula, explicando 
alguns recursos da plataforma MS Teams.  O arquivo dessa apresentação ficará disponível para 
acesso até o início das aulas. 

Para acessar o MS Teams pela primeira vez, siga as seguintes orientações (tanto pelo 
computador quanto pelo App disponível para download nas plataformas iOS e Android): 

1. O acesso às aulas remotas é realizado através do seu e-mail institucional da UMC, 
composto pelo número do seu RGM acrescido de @alunos.umc.br (exemplo 
11122233344@alunos.umc.br); 

2. Para acessar o seu e-mail institucional pela primeira vez, clique no endereço 
https://troquesuasenha.umc.br/. Na tela que for apresentada, digite apenas o seu 
RGM no campo indicado, ative a opção “não sou um robô” e então clique no botão 
“enviar”. A senha será encaminhada para o seu e-mail pessoal, cadastrado no ato da 
matrícula; 

3. Ao receber a sua senha, abra o endereço http://www.umc.br/servicos/530/webmail e 
siga as orientações para abrir o webmail. Ao entrar no webmail, você terá acesso ao 
botão do Teams, clique sobre esse botão e terá acesso à plataforma. O sistema irá lhe 
questionar se você deseja baixar e instalar o aplicativo ou utilizar a versão web (essa 
decisão ficará a critério de cada um); 

4. Após entrar no MS Teams, você terá acesso à equipe “Recepção aos calouros 2020/2". 
Clique no botão “Calendário” e procure pela data 20/08/2020. Haverá um evento para 
essa equipe, clique uma vez sobre esse evento e depois clique no botão “Ingressar” 
para conseguir visualizar a videoconferência; 

5. Há um tutorial, específico para uso do aluno, detalhado e ilustrado, com orientações 
sobre como acessar e utilizar o MS Teams. É recomendado que você leia esse tutorial 
antes de participar dessa recepção virtual. O manual também lhe auxiliará com outros 
procedimentos que poderão ser utilizados nas aulas, posteriormente.  Para abrir esse 
tutorial, clique no link 
http://www.umc.br/coronavirus/arquivos/guia_rapido_ms_teams_alunos.pdf; 

6. Nesse hotsite específico criado para a COVID-19 você encontrará protocolos, legislação 
e todos os comunicados da UMC. Mantenha-se atualizado em 
www.umc.br/coronovirus/. Esse é o canal oficial de comunicação da UMC; 

7. Caso tenha alguma dificuldade para acessar o webmail, encaminhe um e-mail para 
suporteti@umc.br, informando o seu RGM e relatando o problema; 

8. Dúvidas acadêmicas com relação ao curso acesse diretamente o seu Coordenador, no 
e-mail disponível na página do curso http://www.umc.br/graduacao. 

A partir do dia 24/08 as disciplinas ativadas para você estarão disponíveis nos grupos do MS 
Teams, criados pelos professores de cada turma/curso.  

Saiba que mesmo não estando próximos fisicamente, estamos sempre juntos e superaremos 
as adversidades deste momento que estamos vivendo. #SomosUmSó. 

 

 

Mogi das Cruzes, 19 de agosto de 2020. 
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