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COMUNICADO –– 19/02/2021 
INÍCIO DO SEMESTRE LETIVO 2021/1 - CALOUROS 

 

É com enorme felicidade e satisfação que nós, da Universidade de Mogi das 

Cruzes, recebemos os novos alunos ingressantes em 2021/1. Agora você faz parte da 

nossa grande família e já deu o primeiro passo para mudar o seu futuro.  

Devido à pandemia da COVID-19 e em respeito às legislações municipais, 

estaduais e federais, infelizmente, não poderemos recebê-los presencialmente, como 

de costume. Esperamos que, em breve, nos seja permitido ter esse encontro para 

comemorarmos juntos esse momento tão importante da sua vida. 

Abaixo informamos alguns procedimentos importantes sobre o início das aulas: 

 

1. Nosso Call Center entrou em contato para confirmar a abertura da 
sua turma, mas em caso de dúvidas ligue 0800 019 2001, de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 21h e aos sábados, das 9h às 16h. 

2. O início das aulas do semestre letivo de 2021/1 para os calouros, 
previsto no Calendário Acadêmico para 22/02/2021, ocorrerá, 

inicialmente, de forma remota, utilizando ferramentas digitais de interação, 

aguardando a liberação das autoridades competentes para ocorrerem 

presencialmente.  

3. As aulas remotas ocorrerão via plataforma Microsoft Teams, no horário 

normal das aulas, sendo acessada pelo navegador de sua preferência ou 

através do aplicativo MS Teams, disponível para download nas versões 

mobile (Android e Apple) ou para o seu computador (Windows e Mac). 

4. Você irá receber, pelo e-mail cadastrado no ato da sua inscrição no 

vestibular, os manuais para o 1º acesso ao e-mail institucional e o 

Manual do MS Teams. Caso não o tenha recebido, verifique sua caixa de 

spam ou ligue em nosso Call Center: 0800 019 2001. Seu acesso ao MS 
Teams é possível apenas pelo e-mail institucional. 

5. O acesso ao Portal do Aluno se dá pelo Portal UMC (www.umc.br), onde 

você deverá fazer o login utilizando seu número do Registro Geral de 

Matrícula (RGM). Feito isso, basta clicar no botão “meu primeiro acesso” e 

seguir as instruções. Ao acessá-lo pela primeira vez, aparecerá o Contrato 

de Prestação de Serviços para você dar o aceite. 
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6. No Portal do Aluno, além de vários serviços e documentos, não deixe de 

acessar o Manual do Aluno 2021 e as Instruções Normativas que regem 

sua vida acadêmica na UMC. 

7. Na página online dos cursos da UMC, diretamente acessada através do 

endereço http://www.umc.br/grad/, você encontra o nome e o e-mail do seu 

Coordenador de Curso. Entre em contato com ele, caso tenha dúvidas 

específicas sobre o curso ou sobre dificuldades com a plataforma MS 

Teams. 

8. Criamos um hotsite específico sobre a COVID-19 onde você encontrará 

todas as informações referentes à legislação, precauções, manuais de 

biossegurança e, principalmente, os comunicados emitidos para docentes 

e discentes. Esse é o nosso canal oficial de divulgação e, sempre que 

necessário, você deve acessá-lo para atualização 
www.umc.br/coronavirus/. 

 

Novos comunicados poderão ser emitidos sobre o retorno presencial das 

atividades acadêmicas. 

 

Sejam todos muito bem-vindos.  

 

Mogi das Cruzes, 19 de fevereiro de 2021. 

 

 

 

Prof. Dr. Cláudio José Alves de Brito 

Pró-Reitor Acadêmico 
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