UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas
CÂMARA DE GRADUAÇÃO
CIRCULAR NO. 01/2018
ORIENTAÇÕES GERAIS PARA O INÍCIO DO SEMESTRE LETIVO
A Câmara de Graduação da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, composta
pelas coordenações dos cursos de graduação, deseja a todos um ótimo início de ano
acadêmico e apresenta algumas orientações gerais para o início do semestre letivo:
1. Calendário Acadêmico
a. O calendário acadêmico do campus está disponível
em:
http://www.unifesp.br/campus/gua/graduacao/calendario-academico.
Pedimos especial atenção aos períodos de rematrícula e à Semana de
Calouros (12/03 a 16/03);
b. O semestre letivo se iniciará em 26/02. Na primeira semana de aula não
haverá calourada. Por isso, na semana de 26/02, orientamos os docentes a
não suspender as aulas. As coordenacões dos cursos recepcionarão os
calouros em horários alternativos;
c. Orientamos os docentes a dispensar alunos calouros e veteranos, entre 16:00
e 20:00, para participação na semana da Calourada, entre os dias 12/03 e
16/03. Pedimos que incentivem a participação nas atividades acadêmicas e
recreativas. O cronograma de atividades será divulgado em tempo.
2. Início das aulas das UCs
a. É importante que os estudantes possam frequenter as aulas antes da 4a fase
de rematrícula, entre 26/02 e 12/03, pois esse é o ultimo período para
solicitar exclusão de UCs. Se o curso se iniciar dentro desse período, haverá
tempo para que o estudante assista a algumas aulas e decida sobre sua
permanência no curso;
b. Se o docente não for iniciar o curso na primeira semana (26/02 a 02/03),
recomenda-se que os estudantes sejam avisados com antecedência.
c. Controle de frequência: é importante que as frequências sejam lançadas
corretamente, pois a partir dela são regulados auxílios, número de vagas e
são gerados dados de evasão do Campus.
3. Lista de matriculados nas UCs
Após a obtenção da lista final de matrículas do curso, pede-se que os estudantes
sejam avisados sobre a impossibilidade de cursar a UC informalmente com
vistas a lançamento posterior de nota e frequência. Se algum estudante estiver
frequentando o curso, mas não estiver oficialmente matriculado, instrua-o a
procurar o Apoio Pedagógico para esclarecimentos e orientações.
Câmara de Graduação
EFLCH - UNIFESP
Estrada do Caminho Velho, 333 – Bairro dos Pimentas – Guarulhos – SP
CEP 07252-312 – Tel.: 11-3381-2000

