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Av. Dr. Cândido Xavier de Almeida e Souza, 200 - CEP 08780-911 - Mogi das Cruzes - SP 

COMUNICADO GERAL - 02/03/2021  
 

A Universidade de Mogi das Cruzes, considerando as atualizações recentes do Plano São Paulo 

e o avanço da pandemia da COVID-19 na Grande São Paulo, retornando Mogi das Cruzes para a fase 

vermelha, 

Resolve: 

1. Suspender a partir de amanhã, 03/03/2021, os estágios nos Campi da Sede e Fora de Sede dos 

cursos abrangidos pelo Decreto Estadual n.º 65.140: Biomedicina, Enfermagem, Farmácia, 

Fisioterapia, Odontologia, Medicina, Nutrição e Psicologia, com o seguinte detalhamento: 

1.1. Os atendimentos na Policlínica da UMC, que abrangem o 4º ano de Medicina e as Clínicas 

de Fisioterapia, Nutrição e Psicologia, estão suspensos; 

1.2. Os estágios de Biomedicina, Farmácia e Fisioterapia estão suspensos dentro dos Campi da 

UMC, podendo ocorrer nas unidades concedentes, desde que por elas permitidos; 

1.3. Os estágios de Enfermagem e o Internato de Medicina poderão ocorrer nas unidades 

concedentes, desde que por elas permitidos e passíveis de alteração a critério das 

respectivas Coordenações de Curso; 

1.4. As Clínicas de Odontologia e Psicologia do Campus Sede, tanto na Graduação quanto Pós-

Graduação, permanecerão fechadas para quaisquer atividades; 

2. Suspender a partir de amanhã, 03/03/2021, quaisquer atividades presenciais da Pós-Graduação 

Lato e Stricto Sensu em seus Campi; 

3. Fechar seus Campi e demais Unidades Acadêmicas às comunidades interna e externa, 

permanecendo o atendimento virtual aos alunos através dos e-mails sgeral@umc.br (CMC), 

sgeralvl@umc.br (CVL) e posgraduacao@umc.br (Pós-Graduação) ou 0800 019 2001 e 

0800@umc.br para candidatos ao vestibular e transferência. 

4. Os demais setores administrativos deverão trabalhar de forma remota e/ou em rodízio, sob 

análise e definição da Gerência de Gestão de Pessoas e da Diretoria Administrativa; 

5. Esta resolução se estenderá até o dia 14/03/2021, podendo ser prorrogada através de novo 

comunicado.  

Mogi das Cruzes, 02 de março de 2021. 

 

 

Prof. Dr. Cláudio José Alves de Brito 

Pró-Reitor Acadêmico 
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