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COMUNICADO – 06/10/2021 – CURSOS DE SAÚDE 
 
A Universidade de Mogi das Cruzes,  
 
Considerando as legislações federais, estaduais e municipais, emanadas das autoridades e órgãos 
competentes; 

 
Considerando os protocolos de biossegurança da UMC, que seguem as determinações das autoridades; 
 
Privilegiando a segurança da sua comunidade acadêmica, 
 
Resolve: 

 
1. Prorrogar até o último dia letivo, previsto no Calendário Acadêmico para 11/12/2021, o 

desenvolvimento dos conteúdos e/ou disciplinas teórico-cognitivas de forma remota para os 
cursos de Biomedicina, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição e Psicologia, todos 
elencados no Decreto Estadual n.º 65.849; 
 

2. Os cursos de Medicina e Odontologia, também presentes no Decreto nº 65.849, pela 
especificidade das ativididades teórico-práticas, retornam de forma 100% presencial no dia 
18/10/2021, após a semana de recesso acadêmico, de 11/10 a 15/10; 

 
3. As atividades de estágio e/ou aulas práticas dos cursos descritos no item 1, bem como dos demais 

cursos da Área de Saúde, permanecem desenvolvidas de forma presencial, observando o 
Calendário Acadêmico e os protocolos sanitários; 

 
4. As avaliações que compõem a M1 e/ou M2 dos cursos nominados nos itens 1 e 2, acrescidos dos 

demais da Área de Saúde (Ed. Física, Biologia e Estética), poderão ocorrer de forma presencial ou 
remota, ficando a critério de cada professor/a, com interveniência das Coordenações de Curso, a 
partir de 18/10/2021; 

 
5. As provas de Recuperação, previstas para os dias de 13/12/2021 a 18/12/2021, ocorrerão 

exclusivamente no formato presencial para os cursos elencados nos itens 1 e 2, além de Ed. Física, 
Biologia e Estética; 

 
6. Os prazos para lançamento das notas, faltas, recuperação e/ou média semestral permanecem 

inalterados, seguindo os respectivos Calendários Acadêmicos (Graduação Geral e Medicina). 
 
Esta resolução é válida apenas para os Cursos de Biológicas e Saúde do Campus Mogi das Cruzes, 
permanecendo o Campus Villa-Lobos conforme previsto no início do semestre. 
 

Mogi das Cruzes, 06 de outubro de 2021. 
 
 
 

 
Prof. Dr. Cláudio José Alves de Brito 

Pró-Reitor Acadêmico 
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