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1. PORTARIA PROGRAD N° 566/2022: 

 

Cares estudantes, 

 

A PORTARIA PROGRAD N° 566/2022 estabelece as diretrizes para a realização das atividades 

acadêmicas dos cursos presenciais de graduação, no contexto da pandemia da Covid-19, e dá 

outras providências.   

 

1.1 Oferta de UC no 2° semestre de 2022:  

 

As UCs serão ofertadas de forma presencial (UC Presenciais).   

 

A PORTARIA PROGRAD N° 566/2022 prevê que estudantes possam*:  

 

● Matricular-se em apenas uma UC no 1º semestre de 2022. 
 

● Solicitar trancamento (que não será contabilizado na previsão regimental que concede a 

possibilidade de trancamento de matrícula pelo máximo de dois semestres letivos, conforme 

Artigo 116 do Regimento Interno da Prograd). 
 

● Matricular-se em UC de Regime Especial de Recuperação (RER), favorecendo estudantes 

reprovades por nota em semestres anteriores (vide artigos 97 a 100 do Regimento Interno da 

Prograd). 

  

1.2 Quadros Semanais e Planos de Ensino:  

 

Os quadros semanais do 2º semestre de 2022 estão disponíveis na página do Apoio Pedagógico.  

 

Os planos de ensino estarão disponíveis no sistema de rematrícula e no site da Prograd. 

 

1.3 Unidades Curriculares de Formação de Professores: 

 

As Unidades Curriculares de Formação de Professores (UCFP) são UCs oferecidas por todos os 

cursos do campus, voltadas para área de formação docente e são obrigatórias para estudantes da 

Licenciatura (verifique a matriz de seu curso no site do campus). Nesse semestre, serão ofertadas 

as seguintes UCFP: 

 

 

 
 

https://www.unifesp.br/reitoria/prograd/legislacao-normas/category/66-portarias
https://www.unifesp.br/reitoria/prograd/legislacao-normas/category/66-portarias
https://www.unifesp.br/reitoria/prograd/legislacao-normas/category/66-portarias
https://www.unifesp.br/reitoria/prograd/legislacao-normas/category/66-portarias
https://www.unifesp.br/reitoria/prograd/legislacao-normas/category/66-portarias
https://www.unifesp.br/campus/gua/quadros-semanais/2-2022
https://www.unifesp.br/reitoria/prograd/pro-reitoria-de-graduacao/cursos/conteudo-programatico-das-uc-s
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Código  Nome UC Curso 

9712 Tecnopolíticas: ciência, tecnologia e sociedade Ciências Sociais 

8556 Filosofia, Ensino e Formação II: Filosofia no Brasil Filosofia 

9679 Tópicos Especiais: História do Império Árabe-Islâmico História 

9010 Tópicos em História da Educação e da Escola do Brasil História 

5985 Tópico em História, Cultura e Linguagens Afro-brasileiras Letras 

6381 Políticas Governamentais para o ensino de línguas e 

literatura na escola básica 

Letras 

4597 Formação de Professores para o Trabalho com a  

Educação Inclusiva 

Letras  

Todas as UCs abertas para DC de Pedagogia são consideradas UCFP Pedagogia 

  

 

1.4 Unidades Curriculares Multicampi (campus Zona Leste): 

 

O curso de Geografia do campus Zona Leste ofertará as seguintes UCs Multicampi presenciais:  

 

 Código Nome e Carga Horária da UC Turno 

9723 
Formação social brasileira e lutas populares: literatura, 

oralidade e memória (60 horas) 

Vespertino 

9725 
Pesquisa em público: Comunicação científica para as Ciências 

Humanas e Sociais (60 horas) 

Vespertino 

9724 
Produção neoliberal das periferias e quebradas 

contemporâneas (60 horas) 

Vespertino 

 

Para os estudantes do campus Guarulhos, as UC Multicampi serão validadas como DOMÍNIO 

CONEXO. No sistema de rematrícula, estas UCs estão cadastradas no 8° termo, turno 

vespertino de todos os cursos do campus Guarulhos*. 
 

Endereço Campus Zona Leste: Avenida Jacu-Pêssego, 2630 - Itaquera - São Paulo - SP - CEP 

08260-001.  
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2. ORIENTAÇÕES PARA A REMATRÍCULA: 

 

A Rematrícula On-line referente ao 2° semestre de 2022 ocorrerá no período de 19/08 a 

04/10/2022, no endereço: https://remat.unifesp.br/app/, através das seguintes fases: 
 

 
 

19/08/2022 22/08/2022 Rematrícula Online – 1ª fase: Inclusão de UCs  

19/08/2022 19/10/2022 
Solicitação de trancamento de Matrícula para VETERANOS  

(via sistema de rematrícula) 

25/08/2022 26/08/2022 Rematrícula Online – 2ª fase: Inclusão e exclusão de UCs 

31/08/2022 Rematrícula Online – 3ª fase: Inclusão e exclusão de UCs 

05/09/2022 04/10/2022 

Rematrícula Online – 4ª fase: Somente exclusão de UCs   

estudante pode realizar exclusões até permanecer matriculade em no mínimo 1 

UC para se manter “em curso” 

05/09/2022 Início do 1° semestre de 2022   

 

O Calendário Acadêmico do ano letivo de 2022 está disponível em:  

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

 

Critérios para deferimento da inscrição nas UCs:  

 

De acordo com o artigo 112 do Regimento Interno Prograd de 2014, “para o preenchimento das 

vagas em qualquer Unidade Curricular, serão considerados os seguintes critérios, em ordem de 

prioridade:” 

   

I - Seguir o currículo padrão. 

II - Estar mais próximos de integralizar o curso. 

III - Não ter reprovação por frequência na Unidade Curricular. 

IV - Possuir maior CR. 

V - Estar vinculado a cursos do mesmo campus. 

VI - Estar vinculado a cursos de outros campi. 

 

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

 

● Matrícula em curso/termo/turno diferente daquele em que o estudante está matriculado. 

● Falta de vagas na UC.  

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

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

● UC já cursada ou aproveitada. 

 

https://remat.unifesp.br/app/
https://remat.unifesp.br/app/
https://www.unifesp.br/campus/gua/graduacao/calendario-academico
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Observações Importantes:  

 

 Consultar os Quadros Semanais antes de realizar a rematrícula.  
 

 O quantitativo de vagas disponível no sistema de rematrícula deve ser desconsiderado, assim 

como o percentual de carga horária cumprida, dado que ambas as informações não contemplam 

as necessidades e especificidades dos cursos do campus Guarulhos. A quantidade correta de 

vagas disponíveis para o 2º e 3º períodos de rematrícula é publicada pelo Apoio Pedagógico 

aqui. 
 

 Estudante, é sua responsabilidade acompanhar o processo de divulgação da análise e solicitar a 

substituição das UCs indeferidas por outras com vagas remanescentes, se assim o desejar. 
 

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

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

 De acordo com o Regimento da Prograd, 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.unifesp.br/campus/gua/orientacoes-de-rematricula/2-2022
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2.1 ORIENTAÇÕES DE REMATRÍCULA CIÊNCIAS SOCIAIS 

 

● Nova Matriz Curricular:  
 

Em 2022, passaram a vigorar os novos Projetos Pedagógicos e matrizes curriculares dos cursos 

Ciências Sociais Bacharelado e Ciências Sociais Licenciatura. Na reformulação dos PPCs, foram 

realizadas as seguintes alterações na matriz curricular: 
 

 No 1° termo, a UC de Domínio Conexo Fixo “Leitura e Interpretação de Textos Clássicos I” foi 

substituída pela UC Fixa "Leitura e Escrita nas Ciências Sociais".  
 

 
 No 2° termo, a UC de Domínio Conexo Fixo “Filosofia Geral” foi substituída pela UC "Introdução 

à Economia".  
 

 

● O que você precisa saber:  
 

1. Ingressantes até 2014 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.   
 

2. Ingressantes entre 2015 e 2021 serão migrades 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. 
 

ATENÇÃO para as situações abaixo: 

  

2.1  Estudantes ingressantes entre 2015 e 2021 que já cursaram os dois DCF NÃO devem cursar 

a(s) nova(s) UCs Fixas. 

  

2.2  Estudantes ingressantes entre 2015 e 2021 que ainda não cursaram nenhum dos dois 

DCF DEVEM cursar a(s) nova(s) UCs Fixas, conforme tabela de equivalência abaixo. 

  

2.3  Estudantes ingressantes entre 2015 e 2021 que cursaram somente o DCF “Leitura e 

Interpretação de Textos Clássicos I” DEVEM cursar a nova UC fixa "Introdução à Economia” 

(equivalente ao DCF “Filosofia Geral”), conforme tabela de equivalência abaixo.   
 

2.4  Estudantes ingressantes entre 2015 e 2021 que cursaram somente o DCF “Filosofia 

Geral” DEVEM cursar a nova UC fixa Fixa "Leitura e Escrita nas Ciências Sociais" (equivalente ao 

DCF “Leitura e Interpretação de Textos Clássicos I”), conforme tabela de equivalência abaixo. 
 

TABELA DE EQUIVALÊNCIAS ENTRE AS MATRIZES DE 2015 E 2022  

Matriz Curricular ingressantes a partir de 2015 Matriz Curricular ingressantes a partir de 2022 

Grupo Unidade Curricular  CH Grupo Unidade Curricular  CH 

Domínio Conexo Fixo (DCF) Leitura e Interpretação de 

Textos Clássicos I 

60 Fixa (F) Leitura e Escrita nas Ciências 

Sociais (F) 

60 

Domínio Conexo Fixo  (DCF) Filosofia Geral 60 Fixa (F) Introdução à Economia (F) 60 
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 Pesquisa V: TCC I e Pesquisa VI: TCC II 

 

As UCs Pesquisa V e Pesquisa VI são UCs não presenciais organizadas pela relação aluno-

orientador, com o objetivo de realizar o Trabalho de Conclusão de Curso. NÃO é possível cursá-las 

simultaneamente, uma vez que Pesquisa V é pré-requisito para Pesquisa VI (assim como Pesquisa 

IV - Projeto de Pesquisa é pré-requisito para Pesquisa V e VI).  

Para efetuar a rematrícula em Pesquisa V ou Pesquisa VI, o estudante deverá: 

1) Preencher o formulário online de indicação de orientação: clique aqui. Recomenda-se que 

estudante faça contato com docente antes do preenchimento.  

2) Solicitar a rematrícula no sistema de Rematrícula Online.  

 

ATENÇÃO:  

 
 É necessário indicar o(a) orientador(a) antes de solicitar a rematrícula nestas UCs. Caso 

contrário, o pedido de rematrícula será indeferido. 
 

 Após a rematrícula, os(as) docentes indicados deverão confirmar a orientação, portanto, 

recomenda-se fazer contato com o(a) docente antes da rematrícula. Caso não seja feita a 

confirmação da orientação, a Coordenação de Curso orientará a procurar por outro(a) 

orientador(a). Estudantes que não indicarem outro(a) orientador(a) serão vinculados à 

coordenação do curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjlOZG58DkrItiYa3IsrdxaHVRBOmZRLpLdCsewgy8qaDY9g/viewform?usp=sf_link
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2.2 ORIENTAÇÕES DE REMATRÍCULA FILOSOFIA 

  

INGRESSANTES 2015-2019 

 

Conforme Projeto Pedagógico de Filosofia, a partir do segundo semestre de 2022, todes 

estudantes dos cursos de Filosofia Bacharelado e Filosofia Licenciatura serão vinculades à matriz 

para estudantes que ingressaram a partir de 2020. Assim, estudantes que ingressaram entre 2015 

e 2019 e não concluíram o curso até o 1º semestre de 2022, devem agora escolher suas UCs 

considerando a matriz 2020. 
 

Algumas UCs Fixas na matriz nova já possuem equivalências com UCs da matriz 2015/2019. Estas 

UCs não serão consideradas 2 vezes. Caso tenha cursado duas UCs que se equivalem, ficará com 

carga horária excedente, mas esta carga horária não poderá ser utilizada para compensar o não 

cumprimento de UCs de outros grupos exigidos na matriz. 
 

Exemplo: Se cursar a UC (2276) Filosofia Geral I e a UC (8550) Introdução à História da Filosofia, as 

duas aparecerão no histórico escolar, mas como são equivalentes, somente uma delas será 

contabilizada, a segunda será considerada Optativa.  
 

Apresentamos a tabela de equivalências na matriz de Filosofia 2020 para estudantes ingressantes 

entre 2015 e 2019.  
 

Obs: as UCs Filosofia, Ensino e Formação I e Libras são fixas apenas para estudantes de 

Licenciatura.  
 

EQUIVALÊNCIAS PARA ESTUDANTES INGRESSANTES 2015-2019 APÓS MIGRAÇÃO DE MATRIZ 

Matriz Curricular 2020 Matriz curricular até 2019 

UCs Equivalentes na matriz atual UCs cursadas na matriz de ingresso 

Grupo Nome da UC CH Grup

o 

Nome da UC CH 

Fixa 8550 - Introdução à História da Filosofia (F) 90 Fixa 2276 - Filosofia Geral I (F) 90 

Fixa 8551 - Introdução aos Estudos e Práticas 

Acadêmicas I (F)  

90 Fixa Filosofia Geral - Turmas (DCF) 60 

Fixa 8552 - Introdução aos Estudos e Práticas 

Acadêmicas II (F)  

90 Fixa 2311 - Leitura e Interpretação de Textos 

Clássicos II (F) 

90 

Fixa 8553 - Leitura Filosófica de Textos Clássicos 

(F) 

90 Fixa Leitura e Interpretação de Textos 

Clássicos I - Turmas (DCF) 

60 

Fixa 8557 - Filosofia, Ensino e Formação I (FL) 90 Fixa 6141 - Filosofia, Ensino e Formação I (FL) 75 

Fixa 8368 - Libras (FL) 60 Fixa 3909 - Libras 30 

 

Importante: Consulte o Projeto Pedagógico do Curso de Filosofia completo aqui. 

  
 

https://www.unifesp.br/campus/gua/projetos-pedagogicos/filosofia
https://www.unifesp.br/campus/gua/matrizes-curriculares/filosofia
https://www.unifesp.br/campus/gua/projetos-pedagogicos/filosofia
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As UCs abaixo são fixas na matriz 2020 e não possuem equivalências na matriz anterior, desta 

maneira,  devem ser cumpridas por todos os estudantes que ainda não as cursaram: 
 

● 8554 - Temas Contemporâneos de Filosofia I - fixa para o Bacharelado e a Licenciatura 

● 8555 - Temas Contemporâneos de Filosofia II - fixa para o Bacharelado e a Licenciatura 

● 8556 - Filosofia, Ensino e Formação II: Filosofia no Brasil - fixa somente para a Licenciatura 
 

Diferenças na carga horária de cada grupo entre as matrizes de 2015-2019 e 2020:  

  

Licenciatura 

Grupo Ingresso 2015 a 2019 Ingresso a partir de 2020 

Fixas 1980 2355 

Eletivas 180 630 

Domínios Conexos 300 120 

UCFPs 150 60 

Acs 200 200 

Carga horária total 2810 3365 

Bacharelado 

Grupo Ingresso 2015 a 2019 Ingresso a partir de 2020 

Fixas 1380 1620 

Eletivas 420 810 

Domínios Conexos 420 240 

Acs 200 200 

Carga horária total 2420 2870 

 

Estudante 2015/2019 migrado para a matriz 2020 que possuir excedente de DCs cumpridos em 

relação ao exigido pela matriz nova poderá utilizar até 03 como carga horária de Eletiva. 
 

INGRESSANTES REINGRESSO ESPECIAL 
 

A partir deste semestre, 2022/2, considerando a alteração de matriz apresentada acima, passa a 

valer a seguinte matriz curricular para estudantes que ingressaram através de edital de reingresso 

especial: 
 

Filosofia Bacharelado: 

 8554 - Temas contemporâneos de filosofia I (F) 

 8555 - Temas contemporâneos de filosofia II (F) 

 UCs Eletivas – 360 horas (diferentes daquelas cursadas na 1a habilitação);  

 UCs de Domínio Conexo – 180 horas (diferentes daquelas cursadas na 1ª habilitação).  
 

Total de carga horária a ser cursada: 720 horas. 
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Filosofia Licenciatura: 

 Estágios – 405 horas;  

 Língua Brasileira de Sinais (Libras) – 60 horas;  

 Seminário de ensino em Filosofia ou, caso já tenha cursado esta disciplina no bacharelado, 1 UC 

Eletiva – 90 horas (diferente das cursadas na 1a habilitação);  

 Filosofia, Ensino e Formação I ou, caso já tenha cursado esta disciplina no bacharelado, 1 UC 

Eletiva – 90 horas (diferente das cursadas na 1a habilitação);  

 Filosofia, Ensino e Formação II ou, caso já tenha cursado esta disciplina no bacharelado, 1 UC 

Eletiva – 90 horas (diferente das cursadas na 1a habilitação); 

 1 UC de Formação de Professores – 60 horas (diferente das cursadas na 1ª habilitação);  

 8554 - Temas contemporâneos de filosofia I (F) 

 8555 - Temas contemporâneos de filosofia II (F) 
 

Total de carga horária a ser cursada: 975 horas 
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2.3 ORIENTAÇÕES DE REMATRÍCULA HISTÓRIA 

 
 

  

 ●  Nova Matriz Curricular: 

Em 2022, passaram a vigorar os novos Projetos Pedagógicos e matrizes curriculares do curso de 

História. 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”. Essas UC´s passam a 

ser consideradas automaticamente domínios conexos livres para todes estudantes que já foram 

nelas aprovades; 
 

 A carga horária das UC´s de Laboratório foram ampliadas de 150 para 180 incorporando 

atividades de extensão e passaram a ser denominadas Laboratório de Ensino, Pesquisa e Extensão 

I (9488), Laboratório de Ensino, Pesquisa e Extensão II (9489) e Laboratório de Ensino, Pesquisa e 

Extensão III (9490); 

 Monografia I (8801), Monografia II (8802) e Defesa de Monografia (7420) receberam nova 

nomenclatura e passam a ser denominadas Trabalho de Conclusão de Curso I (9491), Trabalho de 

Conclusão de Curso II (9492) e Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso (9493); 
 

 

 A quantidade de UC´s eletivas a serem cursadas (5 no Bacharelado e 7 na Licenciatura) podem 

ser realizadas tanto dentre as eletivas oferecidas pelo próprio curso quanto em UC´s ofertadas por 

outros cursos do campus (domínios conexos). Fica mantida a obrigatoriedade do cumprimento de 

mais dois domínios conexos no Bacharelado e duas UCFPs na Licenciatura.   

 
● O que você precisa saber:  
 

 Ingressantes até 2014 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.    
 

 Ingressantes entre 2015 e 2021 foram 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 2015, não precisam cursá-los. 

Aqueles que já cursaram um ou dois DCFs tiveram validação automática da UC ou das UC´s como 

domínios conexos livres; 
 

 Para ingressantes entre 2015 e 2021 as UC´s de Laboratório já cumpridas foram consideradas 

equivalentes às novas e não há necessidade de cursá-las novamente. Caso não tenha aprovação 

em um ou mais Labs, basta matricular-se nas novas UC´s de Laboratório; 
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 Para os(as) ingressantes entre 2015 e 2021 as UC´s de Monografia são equivalentes às novas 

UC´s de TCC, não é necessário cursá-las novamente. Caso não tenha aprovação em alguma das UC 

's de Monografia, matricule-se nas novas UC's de TCC. 
 

Apresentamos a tabela de equivalências na matriz de História 2022 para estudantes ingressantes 

entre 2015 e 2021.  

  

Matriz Curricular anterior Matriz Curricular atual 

Leitura e Interpretação de Textos Clássicos – 60h Domínio conexo livre 

Filosofia Geral – 60h Domínio conexo livre 

Laboratório de Ensino e Pesquisa I – 150h Laboratório de Ensino, Pesquisa e Extensão I – 180h 

(sendo 109 de atividades de extensão) 

Laboratório de Ensino e Pesquisa II – 150h Laboratório de Ensino, Pesquisa e Extensão II – 

180h (sendo 109 de atividades de extensão) 

Laboratório de Ensino e Pesquisa III – 150h Laboratório de Ensino, Pesquisa e Extensão III – 

180h (sendo 109 de atividades de extensão) 

Monografia I – 135h Trabalho de Conclusão de Curso I – 135h 

Monografia II – 135h Trabalho de Conclusão de Curso II – 135h 

Defesa de Monografia – 30h Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso – 30h 

  
● Trabalho de Conclusão de Curso I e Monografia I 

 

A partir de 2022, devido à alteração dos PPCs dos cursos, ingressantes a partir de 2015 devem 

cursar a UC  9491 – Trabalho de Conclusão de Curso I.  
 

A UC 3257 Monografia I não será ofertada no remat. Caso esta seja sua solicitação, matricule-se 

em TCCI e informe sua situação ao setor de Apoio Pedagógico via e-mail para que façamos os 

ajustes necessários 

 

● Monografia II e Trabalho de Conclusão de Curso II 

 

Essa UC será ofertada com dois códigos diferentes. A 3596 – Monografia II é destinada aos 

ingressantes até 2014, enquanto a UC 9492 – Trabalho de Conclusão de Curso II é destinada aos 

ingressantes a partir de 2015. 
 

Ingressantes 2015 em diante que pretendem defender o Trabalho de Conclusão de Curso no 1º 

semestre de 2022 devem OBRIGATORIAMENTE solicitar matrícula em TCC II e em Defesa de 



  

Ministério da Educação 

Universidade Federal de São Paulo 
Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas 

Campus Guarulhos 

________________________________________________________________________________ 

12 

 

Trabalho de Conclusão de Curso. O vínculo na defesa não é automático. Não é possível defender o 

TCC sem a matrícula na UC Defesa  
 

ATENÇÃO:  
 

- Selecione corretamente o código da UC a depender do seu ano de ingresso. Os pedidos 

realizados na UC incorreta serão indeferidos. 
 

- Para matricular-se na UC, é necessário preencher formulário para confirmação do vínculo com o 

respectivo professor orientador através do link: https://forms.gle/K639dSHTd2s5Xkgf9.  
 

- Caso o(a) estudante não indique o orientador no mesmo período da rematrícula em que solicitar 

a matrícula na UC ou solicitar matrícula no código incorreto de UC (na 3596 se for ingressante pós 

2015, por exemplo), seu pedido será indeferido. 

 
● Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso  

 

É OBRIGATÓRIA a matrícula para ingressantes a partir de 2015 que pretendem defender o 

Trabalho de Conclusão de Curso no semestre. O vínculo na UC Trabalho de Conclusão de Curso II 

não é automático. Portanto, estudantes que ainda não obtiveram aprovação em Trabalho de 

Conclusão de Curso II em outros semestres, devem solicitar matrícula também em TCC II, caso 

contrário, a matrícula em Defesa de TCC será indeferida.    
 

É obrigatório o preenchimento do formulário de indicação de orientador(a) através do link:  

https://forms.gle/K639dSHTd2s5Xkgf9.  
 

Ingressantes até 2014 devem solicitar matrícula apenas em Monografia II.  

 

ATENÇÃO:  
 

- Caso o(a) estudante não indique o(a) orientador(a) no mesmo período da rematrícula em que 

solicitar a matrícula na UC, seu pedido será indeferido. 
 

- Estudantes que não pretendem realizar a Defesa do Trabalho de Conclusão de Curso no 1º 

semestre de 2022 devem se matricular somente na UC 9492 – Trabalho de Conclusão de Curso II. 

 
● Atividades Complementares  

 

UC  4691 - “Atividades Complementares - História”: estará disponível para matrícula, no sistema 

de rematrícula (no 8º Termo). Para realizar a entrega dos certificados durante o semestre é 

OBRIGATÓRIA a matrícula na UC. Matricule-se no código de UC correspondente à sua matriz a fim 

de evitar problemas em sua formação. As solicitações de rematrícula em códigos de UC´s que não 

condizem com a matriz correspondente, serão indeferidas.  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGAX8JOnUHS7NZeC5tJ03lMEJMFy9GxOQFLYwDhgVKmv0QPQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGAX8JOnUHS7NZeC5tJ03lMEJMFy9GxOQFLYwDhgVKmv0QPQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGAX8JOnUHS7NZeC5tJ03lMEJMFy9GxOQFLYwDhgVKmv0QPQ/viewform
https://forms.gle/K639dSHTd2s5Xkgf9
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Maiores informações sobre a entrega das AC´s estão disponíveis nesta orientação e na página do 

Apoio Pedagógico. Não deixe de ler.  

 

● Pré-requisitos: 

 

De acordo com os regulamentos internos, algumas UC's do curso de História possuem pré-

requisitos, como segue: 

 

Grau UC Pré-requisito 

LICENCIATURA Ensino de História: Estágio e 

Metodologias  

Ensino de História: Estágio e Pesquisa 

(Ingressantes pós 2015) ou Estágio 

Supervisionado I (ingressantes até 2014) 

LICENCIATURA Ensino de História: Estágio e 

Práticas 

 

Ensino de História: Estágio e Metodologias 

(Ingressantes pós 2015) ou Estágio 

Supervisionado II (ingressantes até 2014) 

BACHARELADO E 

LICENCIATURA 

Monografia I (ingressantes até 

2014) 

Trabalho de Conclusão do Curso I 

(ingressantes a partir de 2015) 

2268 - Introdução aos Estudos Históricos 

2445 - Laboratório de Ensino e Pesquisa em 

História I 

2558 - Laboratório de Ensino e Pesquisa em 

História II 

2707 - Laboratório de Ensino e Pesquisa em 

História III 

2901 - Teoria da História I 

3015 - Teoria da História II 

BACHARELADO E 

LICENCIATURA 

Monografia II(ingressantes até 

2014) 

Monografia I 

BACHARELADO E 

LICENCIATURA 

Trabalho de Conclusão do Curso II 

Defesa de Trabalho de Conclusão 

do Curso 

Trabalho de Conclusão do Curso I ou Monografia 

I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.unifesp.br/campus/gua/apoio-pedagogico
https://www.unifesp.br/campus/gua/apoio-pedagogico
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2.4 ORIENTAÇÕES DE REMATRÍCULA HISTÓRIA DA ARTE 

 

 Alterações na matriz curricular 

 

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

Arte. As alterações na matriz estão descritas no informe publicado em nossa página, assim como o 

PPCs, a matriz e o plano de estudos.  

 

● Trabalho de Conclusão de Curso (7708) ou  Monografia II (4973) 

 

Para cursar a UC 7708 - Trabalho de Conclusão de Curso (ingressantes a partir de 2018) ou  4973 - 

Monografia II (ingressantes até 2017), é necessário preencher formulário para confirmação do 

vínculo com o respectivo professor orientador através do seguinte link. O campo “Ano e semestre 

em que cursou Monografia I” do formulário deve ser respondido como “Ingressante a partir de 

2018”, se for este o caso. 
 

A matrícula em “Trabalho de Conclusão de Curso” está condicionada à confirmação do orientador 

e Coordenação de Curso, sob pena de indeferimento. 

 

● Atividades Complementares 

 

As UCs  9503 (ingressantes a partir de 2018) e 5232 (ingressantes até 2017) - Atividades 

Complementares - História da Arte, estão disponíveis para matrícula, no sistema de rematrícula 

(no 8º Termo). Para realizar a entrega dos certificados durante o semestre é obrigatória a 

matrícula na UC. Matricule-se no código de UC correspondente à sua matriz a fim de evitar 

problemas em sua formação. As solicitações de rematrícula em códigos de UC´s que não condizem 

com a matriz correspondente, serão indeferidas.  

 

Maiores informações sobre a entrega das AC´s estão disponíveis na página do Apoio Pedagógico. 

Não deixe de ler.  

 

● UC´s exclusivas ingressantes até 2017: 

 

No quadro semanal, há uma página indicando UC´s que são ofertas exclusivamente aos 

ingressantes até 2017. Estudantes de outros anos de ingresso não podem realizar matrícula nestas 

UC´s. Outras UC´s equivalentes estão sinalizadas nos demais termos. Matricule-se no código de UC 

correspondente à sua matriz a fim de evitar problemas em sua formação. As solicitações de 

rematrícula em códigos de UC´s que não condizem com a matriz correspondente, serão 

indeferidas.   

 

 

 

https://www.unifesp.br/campus/gua/projetos-pedagogicos/historia-da-arteedagogia
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1MC8-pBfPJL_e0CV_ibbGvDSqnhRXI0LL0DpgLPFCJa92Kg/viewform
https://www.unifesp.br/campus/gua/apoio-pedagogico
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2.5 ORIENTAÇÕES DE REMATRÍCULA LETRAS 

 

● Abas do Sistema REMAT:  Pelas diversas habilitações do curso de Letras, pode haver alguma 

dificuldade em localizar as UC’s as quais pretendem se matricular;  se isso ocorrer, orientamos  

selecionar a aba Letras português ou a aba letras português língua estrangeira. 

 

● UC’s com pré-requisito: são unidades curriculares que, de acordo com o PPC do curso, só 

podem ser cursadas após a aprovação em determinada(s) unidade(s) curricular(es). As UC’s com 

pré-requisito estão marcadas no quadro semanal com o símbolo (#). Para saber a lista de UC’s com 

pré-requisito, consulte o PPC do seu curso, clicando aqui. 

 

● Atividades Programadas de Pesquisa (APP): após o término da APP, o registro da aprovação 

deverá ser solicitado ao Apoio Pedagógico pelo seu orientador. Em caso de dúvidas, peça para que 

o seu orientador entre em contato com o Apoio Pedagógico. Para saber mais sobre APP e também 

sobre Atividades Complementares, clique aqui. 

 

● Estágios Curriculares Supervisionados e Fundamentos Correspondentes: Segundo a matriz 

curricular do curso de Letras, as UC’s de Estágio Curriculares Supervisionado tem uma relação com 

as UCs de Fundamentos, as quais são pré-requisitos. Então, as normas para a realização dos 

Estágios são: 

 

- “Estágio Curricular Supervisionado em Língua Portuguesa e suas Literaturas I”: para cursar esta 

UC, é necessário já ter tido aprovação ou cursar no mesmo semestre a UC "Língua, Literatura e 

Ensino: Fundamentos I”. Sendo que para estudante se matricular nestas duas UC’s estudante 

precisa já ter cursado e ter sido aprovade na UC de Abordagens Teóricas no Ensino de Língua e 

Literatura.  

- "Estágio Curricular Supervisionado em Língua Espanhola II": para cursar esta UC, é necessário já 

ter tido aprovação ou cursar no mesmo semestre a UC "Fundamentos do Ensino de Língua 

Espanhola II". 

 

- "Estágio Curricular Supervisionado em Língua Francesa II”: para cursar esta UC, é necessário já 

ter tido aprovação ou cursar no mesmo semestre a UC “Fundamentos do Ensino de Língua 

Francesa II”. 

 

- "Estágio Curricular Supervisionado em Língua Inglesa II”: para cursar esta UC, é necessário já ter 

tido aprovação ou cursar no mesmo semestre a UC "Fundamentos do Ensino de Língua Inglesa II". 

 Para que a solicitação de matrícula na UC de Estágio seja aceita, é preciso já ter tido aprovação em 

semestre anterior ou solicitar para cursar no mesmo semestre a UC de Fundamentos 

https://www.unifesp.br/campus/gua/projetos-pedagogicos/letras
https://www.unifesp.br/campus/gua/projetos-pedagogicos/letras
https://www.unifesp.br/campus/gua/atividade-complementar/regulamentos-e-fichas
https://www.unifesp.br/campus/gua/atividade-complementar/regulamentos-e-fichas
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correspondente à UC de Estágio pretendido. Não cumprindo esta norma, os pedidos de 

rematrícula serão indeferidos.   

 ● Atividade Complementares: Orientamos que na entrega das atividades complementares, os 

certificados em PDF estejam em ordem cronológica e a ficha na mesma ordem. 
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2.6 ORIENTAÇÕES DE REMATRÍCULA PEDAGOGIA 

   
● Matriz Curricular 2020 

 

Caso ainda tenha dúvidas quanto às alterações na matriz verifique o informe publicado em nossa 

página, assim como o PPCs, a matriz e o plano de estudos.  

 

● Atividades complementares (ACs):  

 

Para realizar a entrega dos certificados durante o semestre é obrigatória a matrícula na UC. 

Maiores informações sobre a entrega das AC´s estão disponíveis na página do Apoio Pedagógico. 

Não deixe de ler.  

 

● Trabalho de Conclusão de Curso: 

 

Para defender o TCC neste semestre é obrigatória a matrícula na UC.  

 

● Residência Pedagógica (RP):  

 

A matrícula nas RPs é realizada em sistema próprio e em calendário específico (conforme descrito 

abaixo). Assim como ACs e TCC, as RPs estão lançadas no 9º termo e são destinadas a estudantes 

que apenas precisam cursá-las para concluir o curso. Assim, recomendamos que a matrícula em RP 

somente seja feita pelo sistema de rematrícula, caso seja a única UC que o estudante tem a 

cumprir.  

Frisamos que a matrícula nas RPs no sistema de rematrícula online NÃO garante a vaga na UC. 

Caso não consiga vaga no site específico de matrícula nas RPs e tenha se matriculado no sistema 

de rematrícula, solicite exclusão da UC no prazo estabelecido em calendário. Não há exclusão 

automática da UC.  

 

Estudantes que já cursaram as antigas RPs não necessitam cursá-las no novo formato, ainda que a 

carga horária seja diferente, devido à equivalência definida em PPC. Atenção às orientações abaixo 

(passadas pela Coordenação das RP e do Curso): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.unifesp.br/campus/gua/projetos-pedagogicos/pedagogia
https://www.unifesp.br/campus/gua/apoio-pedagogico
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ORIENTAÇÕES DE REMATRÍCULA RESIDÊNCIAS PEDAGÓGICAS EM FORMATO PRESENCIAL 

 

Graduandos/as de Pedagogia, 

 

A pré-matrícula para as Unidades Curriculares (UC) de Residência Pedagógica (RP) para o 2º  

semestre de 2022 ocorrerá em site específico: http://www.residenciapedagogica.unifesp.br/ o 

período entre: - 08/agosto de 2022 até 11/agosto de 2022  

 

Observação importante: o primeiro dia, 08 de agosto, será reservado para as inscrições dos 

estudantes em condições de prováveis formandos (8os e 9os termos) e os demais dias para todos 

os estudantes a partir do 5º termo. 

 

No sistema de pré-matrícula: http://www.residenciapedagogica.unifesp.br/, o/a estudante 

localizará as escolas participantes do programa organizadas por modalidades, para cada escola há 

a quantidade de vagas existentes, as datas para início e término do período de imersão e os 

horários de funcionamento das escolas. Observem as alternativas de períodos e horários para 

cada escola em cada modalidade. Lembrem-se de que o período escolhido para cursar qualquer 

UC de RP, além da entrada em campo, envolve a participação em reuniões com preceptores antes, 

durante e após a imersão nas escolas-campo.  

 

O período para imersão nas escolas campo para todas as RPs ocorrerá entre: 14 de setembro de 

2022 até 12 de outubro de 2022 e 17 de outubro de 2022 até 18 de novembro de 2022 com datas 

específicas para início e término para cada modalidade e escola. As datas e períodos de imersão 

poderão ser visualizados no momento da pré-matrícula no site: 

http://www.residenciapedagogica.unifesp.br/  

 

A matrícula em Residência Pedagógica não deve ser feita via REMAT, EXCETO em casos que o 

estudante tem apenas essa UC para incluir ou depende dela para manutenção do vínculo 

institucional. 

 

Qualquer dúvida, por favor entrar em contato com: Profas. Célia e Renata (coordenação da RP) – 

prpcoordenacaogeral.unifesp@gmail.com  

 

Equipe de Monitoria da RP - residenciapedagogica.monitoria@gmail.com (Sidney, Larissa, Camila, 

Adriana e Anderson). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.residenciapedagogica.unifesp.br/
http://www.residenciapedagogica.unifesp.br/
http://www.residenciapedagogica.unifesp.br/
mailto:prpcoordenacaogeral.unifesp@gmail.com
mailto:residenciapedagogica.monitoria@gmail.com
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3. SOLICITAÇÃO DE COLAÇÃO DE GRAU: 

 

Estudantes formandes que pretendem concluir o curso ao final do 2° semestre de 2022 deverão 

solicitar Colação de Grau, no período de 03 a 31/10/2022, seguindo os procedimentos divulgados 

no site do Apoio Pedagógico 

 

 

4. ENTREGA DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES   

  
Para realizar a entrega dos certificados durante o semestre, é obrigatória a matrícula na UC. 

Maiores informações sobre a entrega das AC´s estão disponíveis no site do Apoio Pedagógico. Não 

deixe de ler!  

   
 

5. DEPÓSITO DE TCC NO REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL DA UNIFESP:  

 

Conforme disposições da Portaria ProGrad 3/2021 e Portaria Reitoria 2803/2020, os trabalhos 

acadêmicos da Unifesp serão, obrigatoriamente, depositados no Repositório Institucional pelo(a) 

autor(a) ou por seu(a) orientador(a). A submissão/depósito do trabalho deverá ocorrer em até 20 

dias após o término do semestre letivo no calendário publicado pela Unifesp.   

 

Estudante estará habilitado para a colação de grau somente após a submissão do trabalho de 

conclusão de curso ou documento equivalente no RIUnifesp.  

 

Para maiores informações, consultar calendário acadêmico e Biblioteca:  

 

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

 

https://www.unifesp.br/campus/gua/biblioteca/trabalho-academico/deposito-de-trabalhos  

 
      
6. SOLICITAÇÃO DE PROVEITAMENTO DE ESTUDOS 
      

O prazo de solicitação de aproveitamento de estudos é de 05/09 a 14/10/2022 previsto no 

Calendário Acadêmico - Campus Guarulhos. 

 

A solicitação é feita por meio do Peticionamento Eletrônico no SEI, conforme etapas indicadas no 

Manual do Peticionamento eletrônico disponível aqui.  

 

 
                                                                                                                                                  

https://www.unifesp.br/campus/gua/conclusao-de-curso/procedimentos-e-prazos
https://www.unifesp.br/campus/gua/atividade-complementar/orientacoes-para-envio
https://sei.unifesp.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=publicacao_visualizar&id_documento=616673&id_orgao_publicacao=0
https://sei.unifesp.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=publicacao_visualizar&id_documento=498197&id_orgao_publicacao=0
https://www.unifesp.br/campus/gua/graduacao/calendario-academico
https://www.unifesp.br/campus/gua/biblioteca/trabalho-academico/deposito-de-trabalhos
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/www.unifesp.br/campus/gua/images/secretaria_de_grad/Manual_para_Peticionamento_Eletr%C3%B4nico_para_Alunos_-_Guarulhos_-_atualizado_em_06.01.2021.pdf
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7. OTRS (OPEN-SOURCE TICKET REQUEST SYSTEM, EM PORTUGUÊS, SISTEMA LIVRE DE 

REQUISIÇÃO DE CHAMADOS): 

 

Visando adequar nosso atendimento aos novos canais institucionais, informamos que as 

solicitações discentes para o Núcleo de Apoio Pedagógico devem ser realizadas através do sistema 

OTRS (OPEN-SOURCE TICKET REQUEST SYSTEM, EM PORTUGUÊS, SISTEMA LIVRE DE REQUISIÇÃO 

DE CHAMADOS). 

 

Instruções de acesso ao sistema e solicitação de serviços:  

 

1.  Acesse https://atendimento.unifesp.br/otrs/customer.pl 

 

2. Após logar com usuário e senha da intranet, clique em “novo chamado” e preencha os seguintes 

campos: 

*Para: selecione “Serviços Acadêmicos de Graduação”; 

*Serviço: selecione o serviço correspondente à sua solicitação; 

*Informe seu Campus: selecione “Guarulhos”; 

*Telefone: informe seu telefone para contato; 

*Assunto: indique o assunto de seu pedido. 

 

3. Anexe o comprovante de justificativa, em caso de justificativa de ausência, ou o plano de 

estudos para solicitação de atestado de previsão de conclusão de curso, sem os quais sua 

solicitação será indeferida. 

                                                                                                    

Para maiores informações sobre o sistema de atendimento acesse: SUA UNIFESP 

  

 
 

Guarulhos, 09 de agosto de 2022. 

Documento atualizado em 10/08/2022* 

https://atendimento.unifesp.br/otrs/customer.pl
https://sua.unifesp.br/pt-br/catalogo_servidor

