
   Tel.: (11) 4798-7000 
   0800 19 2001                                                                                                                                        

www.umc.br 

____________________________________________________________________________________ 
 
 

 

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

Comunicado 11/08/2020 – Início Semestre Letivo 2020/2 
 
 
Caros alunos e professores da UMC, 
 

 Após a divulgação do Decreto Estadual n.º 65.061, iniciamos em 27/07 a 
reposição das aulas práticas e dos estágios suspensos durante a pandemia da COVID-19. 
Além de ser determinação do MEC, nosso compromisso com a formação integral dos 
alunos não permitiria nada diferente. Desde o início da suspensão das aulas presenciais 
reiteramos, por inúmeras vezes, que haveria essa reposição assim que permitido.  

 A situação atual da pandemia e os órgãos competentes impedem que 
retornemos com as aulas teóricas presencialmente, mas para evitarmos prejuízos nos 
prazos de conclusão dos formandos de 2020/2 e não começarmos 2021 com reposições 
teóricas, decidimos iniciar o semestre letivo de 2020/2 remotamente, conforme nos 
permite a Portaria n.º 544, do MEC. 

 Assim, divulgamos no Portal UMC o Calendário letivo para 2020/2 e abaixo 
sintetizamos as principais medidas tomadas: 

  

1. Todas as disciplinas teóricas referentes ao semestre letivo de 2020/2 e o 
conteúdo teórico do estágio, quando permitido e dentro dos limites estabelecidos 
pelas diretrizes curriculares nacionais dos cursos, ocorrerão através de recursos 
tecnológicos a partir de 17/08 para veteranos e 24/08 para calouros de 2020/2; 

2. Todas as atividades remotas deverão ser realizadas somente pela Plataforma 
Microsoft Teams. Além da capacitação já disponibilizada, há no hotsite da UMC 
manuais de utilização para alunos e professores 
http://www.umc.br/coronavirus/; 

3. As reposições de aulas práticas e os estágios supervisionados relativos à 2020/1 
continuarão até seu cumprimento, caso não tenham sido concluídos até o dia 
15/08; 

4. As aulas práticas e estágios dos cursos de Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, 
Medicina e Odontologia continuarão ocorrendo, conforme permite o Governo do 
Estado, tanto para reposição de 2020/1 quanto aos relativos à 2020/2, dentro do 
limite de alunos nos Campi previstos em decreto; 

5. O Plano São Paulo, atualizado em 07/08, permite a realização presencial das 
disciplinas teórico-cognitivas apenas para os cinco cursos de saúde elencados no 
item acima, dentro de porcentagens de matrículas estabelecidas para cada fase, e 
serão implantadas curso a curso somente após o término das reposições de 
2020/1, devido à restrição do número de alunos nos Campi e demais unidades 
educacionais da UMC;  

http://www.umc.br/coronavirus/comunicados-importantes-alunos-e-docentes.html
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6. Não haverá aplicação da Prova Integrada, como já ocorreu em 2020/1; 

7. As disciplinas de dependência em turmas especiais serão ministradas 
remotamente, via Microsoft Teams.  

8. Todas as avaliações das disciplinas por EAD, regulares e de dependência, incluindo 
a recuperação, serão aplicadas através do ambiente virtual (AVA). Informações 
adicionais ocorrerão dentro do AVA; 

9. Os Cursos de Graduação em EAD 100% seguem calendário próprio que será 
divulgado no AVA; 

10. De acordo com o Plano São Paulo, atualizado em 07/08, a Etapa 1 para retorno 
presencial das aulas está prevista para 07/10, dependendo da evolução da 
pandemia no Estado, cujo mapa será atualizado em 02/10.  

11. Para visualizar a atualização do Plano São Paulo para retorno da educação,  bem 
como vários outros documentos sobre a COVID-19 acesse: 
http://www.umc.br/coronavirus/legislacao-covid-19.html;  

12. Mantenham-se atualizados pelo nosso hotsite http://www.umc.br/coronavirus/.  

 

 O Calendário Acadêmico de 2020/2 poderá sofrer alterações mediante 
determinação dos órgãos competentes ou dentro da autonomia didático-
pedagógica, constitucional, das Instituições de Ensino Superior. 

 

Mogi das Cruzes, 11 de agosto de 2020. 
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