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Aos
discentes do Instituto de Ciência e Tecnologia
 
À
SECRETARIA ACADÊMICA - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Universidade Federal de São Paulo
Rua Talim 330, Vila Nair
CEP: 12231-280 – São José dos Campos/SP

 

Assunto: Correção do horário da UC Cálculo Numérico - turma IA

 Referência: Caso responda este O cio, indicar expressamente o Processo nº 23089.006458/2022-
69.

 

Prezados estudantes do campus São José dos Campos,

 

Conforme Lei 9394, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Art. 47, parágrafo 1o.,
Inciso IV, alínea c, informamos as seguintes correções na matriz 2-2022:  

 

Bacharelado em Matemática Computacional 

Correção do horário da UC Correção no horário da UC Cálculo Numérico -
turma IA:

- Era: Terça/8h00 e Quinta/10h00. Quinta as 10h00 f oi
cadastrada incorretamente.
- Corrigido para: T erça/8h00 e Quinta/8h00

 

-------
Lei 9394, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB),
"...
Art. 47. Na educação superior, o ano le vo regular, independente do ano civil, tem, no
mínimo, duzentos dias de trabalho acadêmico efe vo, excluído o tempo reservado aos exames
finais, quando houver.
§ 1o As ins tuições informarão aos interessados, antes de cada período le vo, os programas
dos cursos e demais componentes curriculares, sua duração, requisitos, qualificação dos
professores, recursos disponíveis e critérios de avaliação, obrigando-se a cumprir as respec vas
condições, e a publicação deve ser feita, sendo as 3 (três) primeiras formas concomitantemente:
....
IV - deve ser atualizada semestralmente ou anualmente, de acordo com a duração das
disciplinas de cada curso oferecido, observando o seguinte:
....
c) caso haja mudança na grade do curso  ou no corpo docente até o início das aulas, os
alunos devem ser comunicados sobre as alterações;
...
"
------------------

 

Atenciosamente,

 
 
 

prof . Claudio Saburo Shida
Câmara de Graduação -  SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

President e
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Documento assinado eletronicamente por Claudio Saburo Shida, President e da Câmara,
em 22/08/2022, às 17:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §
1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida clicando aqui, ou pelo endereço:
"https://sei.unifesp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0" informando o código verificador
1251629  e o código CRC 5FCE5C21.

Ref erência: Processo nº 23089.024144/2022-48
Especif icação do Processo: Alteração na Matriz Horária
Descrição do document o: Correção na matriz horária.
SEI nº 1251629
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