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ORIENTAÇÕES GERAIS DE REMATRÍCULA 

 

1° SEMESTRE LETIVO / 2018 

 

Prezados (as) estudantes, 

 

Entre os dias 30/01 e 01/02/2018 ocorrerão as inscrições para a 1ª Fase da Rematrícula               

On-line, referente às aulas do 1º semestre letivo de 2018. 

O aluno deverá acessar o sistema de rematrícula através do endereço           

https://remat.unifesp.br/app/, com seu login e senha pessoais da intranet (o aluno que ainda             

não possuir senha de acesso deve realizar o cadastro previamente). 

Para saber em quais Unidades Curriculares se inscrever, é necessário verificar o            

quadro semanal para o 1º semestre de 2018 de seu curso, publicado no site do campus.  

As Uc´s Eletivas são matérias de escolha que devem ser realizadas no próprio curso,              

enquanto que os Domínios Conexos são matérias de escolha que podem ser realizadas em              

qualquer curso do campus. Todas as Uc´s obrigatórias e eletivas dos outros cursos são              

consideradas “domínio conexo” (as exceções estão marcadas nos quadros semanais e são            

geralmente disciplinas de estágio, monografia, TCC, Idiomas, exceto quando para “Leitura de            

Textos”, etc).  

É obrigatória a inscrição em pelo menos 3 UCs (50% da carga horária semanal              

prevista para o período letivo), exceto o estudante próximo à conclusão do curso que tenha               

que cumprir carga horária inferior; 

 

Critérios em ordem de prioridade para deferimento da inscrição em todas as UCs:  

 

1º) Alunos que solicitaram inscrição em UC indicada para ser cursada no termo em              

que o aluno está matriculado;  
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2º) Alunos mais próximos de integralizar o curso;  

3º) Alunos sem reprovação por frequência na mesma Unidade Curricular;  

4º) Alunos com maior Coeficiente de Rendimento - CR;  

5º) Aluno vinculado a cursos do mesmo campus;  

6º) Aluno vinculado a cursos de outros campi. 

 

A inscrição em UC’s poderá ser indeferida, principalmente, nos seguintes casos: 

 

● Falta de Vagas na UC. 

● Falta de pré-requisitos para cursar a UC solicitada. 

● Inscrição em duas ou mais UC’s ofertadas no mesmo dia e horário. 

● UC já cursada ou aproveitada. 

 

Importante: para a 1ª fase de rematrícula, as vagas destinadas para Domínio Conexo             

nas unidades curriculares que aceitam alunos de outros cursos serão limitadas, salvo            

exceções, em 10% do total das vagas ofertadas. A partir do 2º período de rematricula,               

caso a unidade curricular não preencha o total de vagas destinadas aos alunos do seu               

curso de origem, serão aceitas inscrições de alunos de outros cursos, limitados a partir              

de então em 50% do total de vagas. 

 

Lembramos que a UC 2276 Filosofia Geral I não é equivalente ao domínio conexo              

fixo Filosofia Geral oferecido nos 2º semestres a todos os alunos do campus, pois trata-se de                

uma UC fixa para os alunos de Filosofia. Sendo assim, não é possível cursá-la para substituir                

o domínio conexo fixo.  

É importante lembrar que esse é um período de inscrições. Isso significa que tal              

solicitação passará por análise das coordenações de cursos e poderá ser deferida ou indeferida.              

Em caso de indeferimento, o aluno poderá, na fase seguinte da rematrícula, excluir a UC               

indeferida e solicitar a matrícula em outra UC. 
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É responsabilidade do aluno acompanhar o processo de divulgação da análise e             

solicitar a substituição das UC’s indeferidas por outras com vagas remanescentes, se assim o              

desejar. O calendário acadêmico, que apresenta todas as datas referentes aos períodos de             

rematrícula, está disponível para consulta na página do campus:         

http://www.unifesp.br/campus/gua/graduacao/calendario-academico. 

 
ATENÇÃO: De acordo com o Regimento da Prograd, o estudante que não efetivar a              

rematrícula no prazo estabelecido em calendário estará renunciando tacitamente à vaga           

a que tinha direito, caracterizando situação de abandono de curso.  

Não serão permitidas inclusões/exclusões de Unidades Curriculares fora dos prazos          

estabelecidos no calendário acadêmico, quaisquer que sejam os motivos alegados. 

 

 

Início do 1º semestre letivo de 2018: 26/02/2018. Demais prazos relativos ao 1º             

semestre, vide Calendário Acadêmico publicado no site do campus.  

 

Trancamento de Matrícula 

 

De acordo com o calendário acadêmico, no período entre 30/01/2018 e 26/03/2018            

poderão ser realizadas as solicitações de trancamento para o 1º semestre letivo de 2018. 

Lembramos que o artigo 116 do regimento da graduação permite o trancamento de até              

dois semestres letivos (cada semestre corresponde a uma solicitação diferente). 

O art. 117 do mesmo regimento proíbe o trancamento de matrícula de estudantes que: 

I - estiverem matriculados no primeiro ano do curso (dois primeiros semestres); 

II – forem transferidos, no mesmo ano em que obtiveram a transferência; 

III - estiverem respondendo a processo disciplinar. 

 

Não serão aceitas solicitações de trancamento fora do prazo.  
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O trancamento de matrícula NÃO é contado no prazo de integralização do curso. 

 

UC 3909 - Libras 

 

Neste semestre, a UC LIBRAS será ofertada exclusivamente aos estudantes de Letras. Serão             

priorizados os alunos que estão mais próximos de concluir o curso. Se você pretende concluir               

a licenciatura em 2018 e ainda não cursou Libras, não deixe de solicitar matrícula na UC                

durante o 1º período da Rematrícula, para não correr o risco de ficar sem a vaga na disciplina. 

 

Unidades Curriculares de Formação de Professores  

 

As Unidades Curriculares Unidade Curricular de Formação de professores são UC´s           

oferecidas por todos os cursos do campus, voltadas para área de formação docente e são               

obrigatórias para os alunos da Licenciatura (verifique a matriz de seu curso no site do               

campus).  

As Unidades Curriculares para formação de professores oferecidas por cada curso são: 

● 3927 – Arte e Educação: UC ofertada pelo curso de História da Arte. 

● 3594 – História e Educação Patrimonial: UC ofertada pelo curso de História. 

● 6377 –Formação Docente, Ensino de Línguas e o uso das Tecnologias Digitais de             

Informação e Comunicação:  UC ofertada pelo curso de Letras 

● Todas as disciplinas do curso de Pedagogia são consideradas UCs de Formação de             

Professores. 

 

Pré-requisitos 
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Verifiquem, nas orientações específicas de cada curso, os pré-requisitos das Unidades           

Curriculares, quando houver. 
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