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Orientações Gerais aos ALUNOS para retorno às atividades práticas laboratoriais e estágios
obrigatórios com amparo no Decreto Estadual nº 65.061.
1- O retorno presencial ocorrerá dia 27/07/2020, nos Campi CMC e CVL,
exclusivamente para alunos que possuem reposição de aulas práticas,
laboratoriais e ao cumprimento de estágios obrigatórios realizados dentro dos
Campi e Unidades da UMC, nas turmas e cursos a serem informados pelas
Coordenações de Curso;
2- Ao ingressar nos Campi todos terão sua temperatura corporal aferida e a utilização
de máscara, que deverá ser usada em todos os momentos. Não será permitida a
entrada sem máscara e/ou com temperatura corporal acima de 37,5oC;
3- Os demais alunos estão dispensados de comparecerem aos Campi, devendo
aguardar o início do próximo semestre letivo de 2020/2, previsto para 17/08.
4- Conforme determina o Decreto Estadual n.º 65.061, o limite nesta fase será de 35%
dos alunos matriculados em cada Campus, desde que estejamos na fase amarela,
por 14 dias consecutivos, nas cidades de Mogi das Cruzes e São Paulo. Em Mogi das
Cruzes, o 14º dia é exatamente no dia 27/07. Se regredirmos para fase laranja ou
vermelha não poderemos retornar, depende do mapa divulgado pelo Governo.
5- Os alunos mencionados no item 1, que se enquadrem nos grupos de risco ou que
não desejem retornar, voluntariamente, deverão preencher o “Formulário de
informação sobre impedimento de retorno às aulas práticas presenciais no contexto
da pandemia da COVID-19” e/ou o “Formulário de informação sobre impedimento
de retorno aos Estágios Obrigatórios no contexto da pandemia da COVID-19”,
dependendo do caso, disponíveis no hotsite COVID-19 da UMC;
6- Não haverá controle de frequência para reposição das aulas práticas nesse
período;
7- Com relação aos Estágios Obrigatórios, os alunos enquadrados no item 5
continuarão com status de “reprovado” nestas disciplinas, devendo cumpri-las
futuramente, quando disponibilizado e for possível;
8- Os que retornarem agora deverão cumprir todos os protocolos de biossegurança
gerais dos Campi e os específicos de cada laboratório, desenvolvidos pelo comitê
interno e dentro das orientações recomendadas pelo MEC e pelos órgãos de saúde;
9- Em todos os ambientes laboratoriais e Clínicas Escola constarão regras específicas e
a lotação máxima, afixadas na entrada e no seu interior, que deverão ser
rigorosamente respeitadas para proteção de todos;
10- O mesmo cuidado e proteção deverá ocorrer nos ambientes comuns, como
corredores, coordenações de curso, estacionamento etc.
11- Ficam proibidas a utilização de auditórios, a realização de eventos ou de encontros
que possam gerar aglomeração. Os centros de convivência também estarão
indisponíveis pelo mesmo motivo;
12- Não haverá disponibilização do serviço de cópias aos professores, evitando a
circulação de material impresso que possa disseminar o vírus;
13- Todos os alunos que apresentarem, dentro dos Campi, sintomas relacionados à
COVID, deverão se retirar do ambiente e procurar o serviço de saúde do município.
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Informações importantes:
a. Por favor nos ajude e chegue com antecedência mínima de 15 minutos
para não gerar aglomeração nos portões devido à aferição de
temperatura. É impossível atender um fluxo concentrado, respeite o
distanciamento de 1,5 metros;
b. Circule e permaneça o mínimo possível no Campus;
c. Sabemos que estão saudosos dos amigos e professores, mas ainda não é
o momento de abraçá-los;
d. Se estiver com qualquer sintoma, não venha para a UMC. Avise seu
Coordenador por e-mail;
e. Os bebedouros dos corredores estarão interditados;
f. Conforme o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, os EPI são de
responsabilidade de cada aluno;
g. Respeitem rigorosamente as regras específicas de cada laboratório ou
clínica e cuide para que seu colega respeite também. Estamos aprendendo
a cuidar de nós e dos outros;
h. As Bibliotecas permanecem sem atendimento, mesmo para devoluções.
Para consultas, utilize o acervo virtual.
i. Atendimento Integrado estará funcionando, porém com horário reduzido,
das 13:00 às 17:00. Dê preferência aos canais de atendimento por fone ou
e-mail;
j. Por favor seja paciente! Estamos todos aprendendo a viver essa nova
realidade.
Nosso compromisso, desde março, sempre foi com a reposição do conteúdo prático e
estágios comprometidos pelo fechamento dos Campi. Precisamos que todos colaborem nesse
momento de retorno, sem referencial para todos nós. Estamos aprendendo juntos, superando
as adversidades juntos. Com certeza faremos ajustes pelo caminho, mas precisamos da sua
ajuda nisso. Continuamos fazendo tudo para mantermos nosso compromisso com a formação
dos nossos alunos.
Sabemos que jamais contentaremos a todos, mas cabe a nós pensarmos na coletividade,
no bem comum. Isso não depende só da UMC, depende principalmente do seu comportamento,
do seu cuidado com você e com o outro.
Mogi das Cruzes, 20 de julho de 2020.
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