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NOVO PPC DE HISTÓRIA DA ARTE - 2022 

 

Em 2022, passa a vigorar o novo Projeto Pedagógico e matriz curricular do curso de História da Arte. 

Na reformulação do PPC, foram realizadas as seguintes alterações na matriz curricular: 

 
➢ Fim da obrigatoriedade do cumprimento dos Domínios Conexos Fixos (DCFs) no curso de 

Filosofia: “Leitura e Interpretação de Textos Clássicos” e “Filosofia Geral”. 
 

➢ A carga horária a ser cumprida em Atividades Complementares passa a ser de 200 horas. 
 

➢ Arte Ameríndia (7700) recebeu nova nomenclatura e passa a ser denominada Arte Indígena 

(9536).  
 

➢ Aumento de um domínio conexo a ser cursado, passando de 4 para 5.  

 

 O que você precisa saber:  
 

• Os(as) ingressantes até 2017 permanecem na matriz na qual ingressaram. Isso significa que 

a oferta dos DCFs Leitura e Interpretação de Textos Clássicos I e Filosofia Geral será mantida 

pelo curso de Filosofia para esses estudantes. No quadro semanal, as Uc´s equivalentes são 

sempre sinalizadas. Matricule-se no código de UC correspondente à sua matriz a fim de 

evitar problemas em sua formação.   
 

• Os(as) ingressantes entre 2018 e 2021 serão migrados para a nova matriz de 2022. Isso 

significa que os DCFs Leitura e Interpretação de Textos Clássicos I e Filosofia Geral não serão 

mais ofertados para esses estudantes. Portanto, estudantes ingressantes a partir de 2018, 

não precisam cursá-los. Aqueles que já cursaram um ou dois DCFs terão validação 

automática da UC ou das UC´s como domínios conexos livres.  
 

• Ingressantes entre 2018 e 2021 deverão cumprir 200 horas de Atividades Complementares 

(AC´s).  
 

• Ingressantes entre 2018 e 2021 que não cursaram Arte Ameríndia (7700) deverão cursar a 

UC Artes Indígenas (9536). Aqueles que já cursaram Arte Ameríndia não precisam cursar 
Artes Indígenas.  

 

• Ingressantes entre 2018 e 2021 deverão cursar 5 domínios conexos e 5 eletivas.  

 

Os PPCs, Matrizes Curriculares e Planos de Estudos atualizados estão disponíveis na página do 

Núcleo de Apoio Pedagógico.  

 

 

Núcleo de Apoio Pedagógico, 04 de março de 2022. 

  

 

https://www.unifesp.br/campus/gua/graduacao/apoio-pedagogico

