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Ingressantes 2022 

Bem-vindes à  

Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da UNIFESP! 
 

Sabemos que o ingresso na universidade gera muitas dúvidas, sobretudo quanto ao início das aulas, 

horários e disciplinas a serem cursadas. Por isso, reforçamos algumas informações para ajudá-los. 

Não deixem de ler o Guia do Estudante.  
 

Quando as aulas começam? 
O início das aulas para caloures está marcado para o dia 11 de abril de 2022. E término do 
semestre será no dia 06 de agosto de 2022.  
Entre os dias 11 e 14 de abril teremos a semana da calourada para recepção e acolhimento de 
novos alunos. Acompanhe a programação no site do campus. 
 

Qual é o horário das aulas? 
No vespertino as aulas ocorrem entre 14 e 18 horas e no noturno entre 19 e 23 horas. 

 

Quais disciplinas vou cursar? 
Neste primeiro semestre do curso, todes estudantes são matriculades obrigatoriamente nas 

disciplinas fixas do curso, nomeadas na UNIFESP como unidades curriculares (UC´S). Em alguns 

cursos há aulas todos os dias da semana, em outros não. Algumas disciplinas são divididas em turma, 

outras são ministradas em turma única (U). Caso a UC esteja dividida em turmas no quadro, é necessário 

verificar no histórico online em qual turma está matriculado (em https:/ /intranet.unifesp.br/, UNIFESP => 

Pró-Reitoria de Graduação, => Histórico Online). Veja abaixo as UC´s obrigatórias de cada curso: 
 

CIÊNCIAS SOCIAIS: 

● 9486- LEITURA E ESCRITA NAS CIÊNCIAS SOCIAIS - essa UC, ofertada na segunda-

feira, possui duas turmas, a turma A e a turma B. Verifique no histórico online em qual 

turma está matriculado.  

● 2344 - ICS - ANTROPOLOGIA 

● 2345 - ICS - SOCIOLOGIA 

● 2343-  ICS - CIÊNCIA POLÍTICA  

Não há aula para estudantes de Ciências Sociais do 1º termo às sexta-feiras.  
Verifique o quadro semanal neste link. 
 

FILOSOFIA: 

● 8551 - Introdução aos Estudos e Práticas Acadêmicas I - essa UC possui cinco turmas 

(A,B,C,D e E). As turmas A e B serão ofertadas às segundas-feiras e as demais turmas às 

quintas-feiras. Verifique no histórico online em qual turma está matriculado. ATENÇÃO: 

se estiver matriculado na turma A ou na B terá aulas às segundas e não terá na quinta. Caso 

esteja na turma C, D ou E terá aulas às quintas e não às segundas. 

● 8554 - Temas Contemporâneos da Filosofia I  
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● 8550 - Introdução à História da Filosofia - essa UC, ofertada na quarta-feira, possui duas 

turmas, a turma A e a turma B. Verifique no histórico online em qual turma está 

matriculado.  

● 8553 - Leitura Filosófica de Textos Clássicos - essa UC, ofertada na sexta-feira, possui duas 

turmas, a turma A e a turma B. Verifique no histórico online em qual turma está 

matriculado.  
Verifique o quadro semanal neste link. 

 

HISTÓRIA: 

● 2268 Introdução aos Estudos Históricos  

● 2269 História da América I  

● 2266 História do Brasil I  

● 2271 História Moderna I  

Não há aula para estudantes de História do 1º termo às segundas-feiras.  
Verifique o quadro semanal neste link. 
 

HISTÓRIA DA ARTE: 

● 7694 Arte Antiga  

● 2989 Introdução à História da Arte 

● 3928 Arte Contemporânea 

● 7693 Arte Moderna I: Séc. XIX 

Não há aula para estudantes de História da Arte do 1º termo às quintas-feiras.  
Verifique o quadro semanal neste link. 
 

LETRAS: 

● 2992 – Introdução aos Estudos Clássicos  

● 6284 - Introdução aos Estudos da Linguagem  

● 2993 – Introdução aos Estudos Literários I 

● 2991 - Leitura e Produção de Textos I 

As UCs (2992, 6284, 2993 e 2991) possuem duas turmas, a turma A e a turma B. Verifique no 

histórico online em qual turma está matriculado.  

● Às sextas-feiras os estudantes estão matriculados na UC específica da língua de matrícula 

(3880 - Língua Inglesa I, 3879 - Língua Francesa I ou  3624- Língua Espanhola I.  
Verifique o quadro semanal neste link. 

 

PEDAGOGIA: 

● 2270 – História social da escola  

● 8579 – Política Educacional no Brasil  

● 8580 – Educação das Relações étnico-raciais  

● 8581 – Sociologia e Educação: ação da escola no Brasil  

● 8583 – Práticas Pedagógicas e Pesquisa I (PPPI) - esta UC, ofertada às segundas-feiras, está 

organizada em um conjunto de linhas temáticas à escolha dos estudantes em cada semestre. 

Para realizar esta escolha é necessário preencher  formulário específico conforme pode ser 

verificado no Informe aos Calouros de Pedagogia. O início das atividades das PPPs está 

previsto para o dia 25/04/2022.  

Para os caloures de Pedagogia as aulas terão início no dia 12/04/2022, já que o(a)s estudantes 

devem indicar primeiro a linha da PPPI que tem interesse antes do início das atividades.  
Verifique o quadro semanal neste link. 
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