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Comunicado – 28/07/2020
PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU/EXTENSÃO
Caro aluno de Pós-Graduação, nível Lato Sensu e de Extensão,
Infelizmente, os recentes decretos estaduais e municipais permitiram o retorno, a partir
de 27/07, somente para reposição de aulas práticas e estágios obrigatórios, mas pouco atingem
os cursos de Pós-Graduação e Extensão em geral.
O Decreto Estadual 65.061, de 17 de julho, ao mesmo tempo em que permite o retorno
somente para estes fins, também traz o detalhamento do Plano São Paulo para retomada das
atividades presenciais na educação, onde se enquadra o retorno das aulas presenciais dos
nossos cursos de Pós-Graduação e Extensão. Para tal, há todo um regramento da fase amarela
no Estado de São Paulo, o que se espera apenas para setembro.
Por hora, e com base no Decreto acima, poderíamos até retornar com as práticas clínicas
interrompidas em março, o que abrangeria os cursos de Pós-Graduação e Extensão nas áreas de
Odontologia e de Estética Orofacial. Contudo, infelizmente, devido à limitação de 35% do total
de alunos matriculados na IES imposta pelo mesmo Decreto e, ainda, à restrição da entrada de
público externo para atendimento, principalmente aos sábados, teremos que aguardar as
próximas diretrizes antes de efetuar o retorno da parte clínica destes cursos. Como profissionais
de saúde que já são, sabem da complexidade do atendimento odontológico pós-COVID,
principalmente na triagem de pacientes.
Todos os demais cursos, que não possuem aulas práticas e/ou atendimentos clínicos, já
tiveram suas atividades remotas realizadas no início da pandemia e, a critério dos
coordenadores, poderão retornar penas neste formato até a implantação plena do Plano São
Paulo. Fator que foge ao controle de todos nós e depende da evolução da pandemia no Estado.
Sabemos que os profissionais que buscam a Pós-graduação na UMC primam pela
qualidade e compromisso na sua formação. Essa pandemia impactou a todos sobremaneira,
principalmente na previsibilidade da conclusão dos cursos de Pós, mas tenha certeza de que
seguimos comprometidos com a nossa entrega. Agradecemos a sua compreensão nesta fase.
Ao longo da pandemia as questões financeiras já foram adequadas, mas quaisquer
problemas ainda existentes favor contatar nosso setor responsável no e-mail
guilhermesilva@umc.br.
Mantenham-se atualizados pelo hotsite www.umc.br/coronavirus/
Mogi das Cruzes, 28 de julho de 2020

Prof. Dr. Claudio José Alves de Brito
Pró-Reitor Acadêmico
Diretor de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão
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