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1. ORIENTAÇÕES GERAIS DE REMATRÍCULA: 

 
Caro(a) estudante, 

 

Conforme Portaria Prograd (3294/2020), o regime de Atividades Domiciliares Especiais (ADE) 

consiste de atividades acadêmicas realizadas em regime domiciliar, sob orientação docente à 

distância, em circunstâncias excepcionais de suspensão de atividades letivas presenciais devido à 

pandemia da Covid-19.  

 

A Rematrícula On-line referente ao 2° semestre de 2020 ocorrerá no período de 03/11 a 

18/12/2020, no endereço: https://remat.unifesp.br/app/, através das seguintes fases: 

 

● 1ª fase (inclusão de UC): 03/11/2020 a 04/11/2020;  

● Análise da 1ª fase: 05 a 06/11/2020; 

● Divulgação vagas remanescentes: 06/11/2020;  
 

● 2ª fase (inclusão e exclusão de UC): 09/11/2020 a 10/11/2020;  

● Análise da 2ª fase: 12 a 13/11/2020; 

● Divulgação vagas remanescentes: 13/11/2020;  
 

● 3ª fase (inclusão e exclusão de UC): 16/11/2020;  

● Análise da 3ª fase: 17/11/2020; 
 

● 4ª fase (somente exclusão de UC): 18/11/2020 a 18/12/2020;  
 

● Trancamento de Matrícula: 03/11/2020 a 18/12/2020;  
 

● Início do 2º semestre letivo de 2020: 18/11/2020.  

 

Demais datas constam do Calendário Acadêmico do 2° Semestre:  

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

 

1.1 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;  

https://www.unifesp.br/reitoria/prograd/legislacao-normas/category/66-portarias
https://www.unifesp.br/campus/gua/graduacao/calendario-academico
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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 aluno 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. 

 

Observações Importantes:  

 

● 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 rematrícula, caso a unidade curricular não preencha o total de 

vagas destinadas aos alunos do seu curso de origem, as vagas remanescentes serão distribuídas em 

igual proporção para alunos do curso (50%) e alunos de outros cursos (50%), conforme deliberação 

da Câmara de Graduação.  

 

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

por análise e poderá ser deferida ou indeferida. Portanto, o aluno deverá salvar o comprovante de 

rematrícula e aguardar pela análise e publicação do resultado no próprio site da rematrícula, além 

de consultar a Tabela de Vagas Remanescentes a ser divulgada na página do campus e do Apoio 

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

UC indeferida e solicitar a matrícula em outra UC. É responsabilidade do aluno acompanhar o 

processo de divulgação da análise e solicitar a substituição das UC indeferidas por outras com vagas 

remanescentes, se assim o desejar.   
 

● 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 

disponível para o 2º e 3º períodos de rematrícula são publicadas no site do campus pelo setor de 

Apoio Pedagógico.  
 

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

no calendário acadêmico, quaisquer que sejam os motivos alegados. 

 

2. UNIDADES CURRICULARES QUE SERÃO OFERTADAS EM ADE:  
 

Para saber quais Unidades Curriculares serão ofertadas em regime de ADE, consulte os Quadros 

Semanais do 2º semestre de 2020 revisados e publicados na página do Apoio Pedagógico:  

https://www.unifesp.br/campus/gua/quadros-semanais/2-2020  

 

3. PLANOS DE ENSINO DAS UCS EM ADE:  
 

Para consultar os planos de ensino das UCs que serão ofertadas em regime ADE, consulte os links 

abaixo: 
  

● Ciências Sociais 
● Filosofia 
● Letras 
● História 
● História da Arte 
● Pedagogia 

 

ATENÇÃO: 
 

- Dúvidas sobre planos de ensino devem ser sanadas junto aos docentes responsáveis e/ou 

coordenação de curso.  

- Os contatos de e-mail dos docentes constam dos planos de ensino e os contatos das coordenações 

de curso constam do item 12 deste documento.  

 

4. UNIDADES CURRICULARES QUE NÃO SERÃO OFERTADAS EM ADE:  
 

Por decisão dos NDEs e Colegiados de curso e homologação da Câmara de Graduação, a seguinte 

UC não será ofertada em ADE no 2° semestre de 2020: 
 

 

 

CURSO UC ADIADA DOCENTE RESPONSÁVEL 

História 7421 - Ensino de História: Estágio e Metodologias Alexandre Godoy 

 

 

 

https://www.unifesp.br/campus/gua/quadros-semanais/2-2020
https://www.unifesp.br/campus/gua/atividades-domiciliares-especiais-ades/2-semestre-2020/ciencias-sociais
https://www.unifesp.br/campus/gua/atividades-domiciliares-especiais-ades/2-semestre-2020/filosofia
https://www.unifesp.br/campus/gua/atividades-domiciliares-especiais-ades/2-semestre-2020/letras
https://www.unifesp.br/campus/gua/atividades-domiciliares-especiais-ades/2-semestre-2020/historia
https://www.unifesp.br/campus/gua/atividades-domiciliares-especiais-ades/2-semestre-2020/historia-da-arte
https://www.unifesp.br/campus/gua/atividades-domiciliares-especiais-ades/2-semestre-2020/pedagogia
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5. REGISTROS DE AVALIAÇÃO DAS UCS ADE:  
 

Os registros de avaliação de todas as UCs realizadas em ADE se darão pelo cumprimento (cumprido 

ou não cumprido) (como previsto no inciso V do artigo 75 do regimento interno, ao se referir às 

atividades diferenciadas). Portanto, em nenhuma UC ofertada em ADE será feito o lançamento de 

notas, somente da situação “cumprido” ou “não cumprido”. 
 

Os requisitos para cumprimento de cada UC constam dos Planos de Ensino. 

 

6. EXCLUSÃO DE UC: 

 

Ficará facultado aos(às) estudantes a possibilidade de excluir UCs em andamento do semestre letivo 

2/2020, devendo o(a) estudante permanecer matriculado em no mínimo 1 UC para se manter “em 

curso” no semestre letivo. 
 

A exclusão deverá ser solicitada até o dia 18/12/2020 no sistema de rematrícula: 

https://remat.unifesp.br/app/ 

  

7. TRANCAMENTO DO SEMESTRE:  

 

Será facultado aos(às) estudantes a possibilidade de trancamento do período letivo em andamento, 

até o dia 18/12/2020.   

 

O trancamento do período letivo vigente não será contabilizado na previsão regimental que 

concede a possibilidade de trancamento de matrícula pelo máximo de 2 semestres letivos, 

conforme Art. 116 do Regimento Interno da ProGrad. 

 

A solicitação de trancamento deverá ser feita no sistema de rematrícula: 

https://remat.unifesp.br/app/ 

 

8. ATUALIZAÇÃO CADASTRAL:  
 
Atualização cadastral de e-mail na intranet: todos os estudantes deverão incluir a conta de e-mail 
@unifesp.br . 
 
Link com manual para alteração cadastral: https://www.unifesp.br/reitoria/prograd/legislacao-
normas/category/67-manuais  
 
 

https://remat.unifesp.br/app/
https://remat.unifesp.br/app/
https://www.unifesp.br/reitoria/prograd/legislacao-normas/category/67-manuais
https://www.unifesp.br/reitoria/prograd/legislacao-normas/category/67-manuais
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9. SOLICITAÇÃO DE COLAÇÃO DE GRAU: 
 

Os estudantes formandos que pretendem concluir o curso ao final do 2° semestre de 2020 deverão 

realizar os seguintes procedimentos: 

 

8.1 Preencher o formulário de Solicitação de Colação de Grau, no período de 23/11/2020 a 

18/12/2020, a ser divulgado no site do Apoio Pedagógico. 

 

8.2 Aguardar pela divulgação da Lista de Prováveis Formandos (08/02/2021) no site do Apoio 

Pedagógico.  
  

ATENÇÃO: 
 

- Para o preenchimento do formulário, é necessário estar logada(o) em sua conta Google @unifesp. 

Caso ainda não tenha criado seu e-mail Google @unifesp, clique aqui para saber como fazê-lo. 

 

10. ENTREGA DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES: 
 

Para realizar a entrega das Atividades Complementares no 2° semestre de 2020, os estudantes 

deverão realizar os seguintes procedimentos: 
 

9.1 Preencher o formulário de Entrega das Atividades Complementares, no período de 11/01 a 

29/01/2021, a ser divulgado no site do Apoio Pedagógico. 
 

9.2 Preencher a ficha de Atividades Complementares (em .doc, disponível no site do Apoio 

Pedagógico). 
 

9.3 Digitalizar e salvar os certificados, renomeando os arquivos da seguinte maneira: data ou 

período - carga horária do certificado - descrição breve das atividades (Exemplo: Agosto 2018 a Julho 

de 2019 - 120h - Bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica/PIBIC). 
 

9.4 Após cumprir os itens anteriores, enviar a ficha em Word e o(s) certificado(s) digitalizados para: 

atividadescomplementares.guarulhos@unifesp.br. O título do e-mail deverá ser “ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES - NOME DO CURSO”. O envio deverá ser realizado obrigatoriamente a partir da 

sua conta de e-mail institucional (@unifesp). Caso ainda não tenha criado seu e-mail Google 

@unifesp, clique aqui para saber como fazê-lo. 
 

9.4 O corpo do e-mail deverá conter: Nome completo, número de matrícula, ano de ingresso, curso, 

turno, telefone, e-mail alternativo. 

https://www.unifesp.br/campus/gua/tecnologia-da-informacao#criacaoemailinstitucional
mailto:atividadescomplementares.guarulhos@unifesp.br
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ATENÇÃO: 
 

- E-mails fora do prazo e que não atendam às especificações acima não serão aceitos. 

- Conforme deliberação da Câmara de Graduação, as unidades curriculares optativas e cursos 
realizados online serão aceitos como atividades complementares, conforme regulamento de cada 
curso (acesse aqui). 
- Estudantes com situação “TRANCADO” não podem realizar a entrega de Atividades 
Complementares.  
- Estudantes que desejam entregar as Atividades Complementares devem se matricular na UC 
Atividades Complementares (cadastrada no 8° termo de seu respectivo curso). 
 

11.  SOLICITAÇÃO DE APROVEITAMENTO DE ESTUDOS:  
 

As solicitações de aproveitamento de estudos poderão ser realizadas entre 18/11/2020 e 
15/01/2021, por meio do seguinte fluxo:  
 

10.1 Digitalizar o histórico e as ementas oficiais assinadas eletronicamente ou autenticadas pela 
instituição de origem e preencher a ficha de aproveitamento de estudos disponível em 
https://www.unifesp.br/campus/gua/graduacao/secretaria-de-alunos  
 

10.2 Enviar os documentos digitalizados em dois arquivos: 1º (ficha de aproveitamento), 2º 
(histórico e ementas) para sg.guarulhos@unifesp.br. Só serão aceitos envios realizados por e-mail 
institucional do estudante (@unifesp.br). 
 
10.3 O título do e-mail deverá ser “APROVEITAMENTO DE ESTUDOS - NOME DO CURSO”; 
 

10.4 O corpo do e-mail deverá conter: Nome completo, número de matrícula, ano de ingresso, 
curso, turno, telefone, e-mail alternativo. 
 

ATENÇÃO: 
 

- E-mails fora do prazo e que não atendam às especificações acima não serão aceitos. 

 

12. PROCEDIMENTOS PARA ABERTURA DE PROCESSOS DISCENTES: 
 
Durante a realização das atividades remotas, a abertura de processo discente se dará obedecendo 

o seguinte fluxo: 

 
11.1 Enviar, utilizando sua conta de e-mail institucional, e-mail para sg.guarulhos@unifesp.br 

solicitando a “ABERTURA DE PROCESSO DISCENTE”.  
 

11.2 O título do e-mail deverá ser “ABERTURA DE PROCESSO DISCENTE - NOME DO CURSO”.  
 

https://www.unifesp.br/campus/gua/atividade-complementar/regulamentos-e-fichas
https://www.unifesp.br/campus/gua/graduacao/secretaria-de-alunos
mailto:sg.guarulhos@unifesp.br
mailto:sg.guarulhos@unifesp.br
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11.3 O corpo do e-mail deverá conter: Nome completo, número de matrícula, ano de ingresso, 

curso, turno, telefone, e-mail alternativo, tipo do processo (reversão de perda de vaga1 e/ou 

trancamento especial de matrícula2), justificativa para abertura do processo e anexos, conforme 

indicado nas notas 1 e 2.   
 

11.4 O acompanhamento do andamento do processo poderá ser realizado junto ao Núcleo de Apoio 

Pedagógico.  
 

11.5 O resultado da solicitação (deferimento ou indeferimento) será comunicado via e-mail pela 

secretaria, juntamente com as instruções para ciência do estudante no processo.  

 
ATENÇÃO: 

 

- A Portaria Prograd n° 2091/2020 concedeu 2 (dois) semestres letivos a todos(as) estudantes 

regularmente matriculados no 1 semestre de 2020, adicionais ao prazo de integralização definido 

no Projeto Pedagógico do Curso, como definido no Art. 120 do Regimento Interno da Prograd. 

Portanto, nenhum estudante cujo prazo de integralização se encerra no 2° semestre de 2020 

necessita solicitar ampliação do prazo de integralização.  

 

13.  CONTATOS UNIFESP GUARULHOS A DISTÂNCIA: 
 
O link a seguir apresenta os contatos (e-mails e sites) de todos os setores acadêmicos e 

administrativos do campus: https://www.unifesp.br/campus/gua/direcao-academica/unifesp-

guarulhos-a-distancia 

 
Guarulhos, 30 de outubro 2020. 

 
 

*(Documento atualizado em 03/11/2020 – correção do item 9. Solicitação de colação de grau) 

**(Documento atualizado em 09/11/2020 – inclusão do número da Portaria ADE no item 
1. Orientações Gerais de Rematrícula) 

 
 
 
 

                                                 
1 REVERSÃO DE PERDA DE VAGA: se o estudante não retornar ao curso após término do período de 
trancamento (desistente); Se o estudante deixar de se rematricular na época fixada em calendário escolar 
(desistente); Se, após a matrícula inicial, o estudante deixar de comparecer às aulas por período superior a 
trinta dias consecutivos (desistente); Se o estudante exceder o prazo máximo de integralização do curso 
(jubilado). Recomenda-se apresentar justificativa fundamentada. 
2 TRANCAMENTO ESPECIAL DE MATRÍCULA: facultado em casos de afastamento superior a 15 dias letivos por 
motivo de doença ou licença maternidade, devidamente atestados. 

https://www.unifesp.br/reitoria/prograd/legislacao-normas/category/66-portarias
https://www.unifesp.br/campus/gua/direcao-academica/unifesp-guarulhos-a-distancia
https://www.unifesp.br/campus/gua/direcao-academica/unifesp-guarulhos-a-distancia
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14. ORIENTAÇÕES REMATRÍCULA CIÊNCIAS SOCIAIS 

 
14.1) ESTÁGIOS (ENSINO DE CIÊNCIAS SOCIAIS I / ESTÁGIO I, II E III): 
 
Prezadas e prezados estudantes do curso de Ciências Sociais,  
 
Considerando que o campo de estágio presencial nas escolas é fundamental para a formação para 
a docência e considerando que o mesmo será prejudicado pela pandemia e as atividades remotas, 
recomenda-se que a matrícula nos estágios em ADE, oferecida para o segundo semestre letivo de 
2020, seja feita apenas em caráter excepcional pelos estudantes que realmente necessitem das UCs 
de estágio para se formar. 
 
Informamos que, por decisão do curso, os estudantes poderão cursar apenas um dos estágios em 
ADE no próximo semestre. A comissão de curso também decidiu que apenas um estágio em ADE 
poderá ser cursado durante o percurso formativo do aluno com vistas a não prejudicar a sua 
formação neste campo. Além disso, o número de vagas está reduzido e a aceitação das matrículas 
passará por análise para atender a seguinte ordem de prioridades: 
 
I- estudantes que já cursaram 2 UCs de estágio; 
II- estudantes que já cursaram 1 UC de estágio; 
III- estudantes mais próximos de integralizar o curso; 
IV- estudantes que estiverem seguindo a matriz curricular padrão 
estabelecida no Projeto Pedagógico do Curso; 
V-  estudantes que não tenham sido reprovados por frequência naquela UC; 
VI - estudantes com maior CR; 
VII - estudantes de outros cursos provenientes do mesmo Campus; 
VIII - estudantes de outros Campi. 
 
Atenciosamente, 
 

Comissão do curso de Ciências Sociais/ área de Ensino de Sociologia do curso de 
Ciências Sociais da UNIFESP 

 
14.2) PESQUISA V: TCCI 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 de indicação do(a) orientador(a): ACESSE AQUI 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0TOote1lGCiJaKDIamKmT9mYONKy1umZseQ_-eiTKze8tAw/viewform?usp=sf_link
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2) Solicitar a rematrícula no sistema de Rematrícula Online.  

 

ATENÇÃO: é necessário indicar o orientador antes de solicitar a rematrícula nestas UCs. Caso 

contrário, o aluno terá seu pedido de rematrícula indeferido.  
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15. ORIENTAÇÕES REMATRÍCULA FILOSOFIA 
 

Neste semestre, foi deliberado que todos os estágios serão oferecidos, para evitar maiores prejuízos 
aos alunos em relação ao andamento do curso, mas, em razão do momento extraordinário que 
vivemos, no caso a pandemia covid-19, orientamos que apenas os estágios 3 e 4 sejam feitos 
simultaneamente, apenas por estudantes que já tenham cumprido os demais.  
 
Oficialmente, as aulas no ensino médio, no estado de São Paulo, voltarão a ser presenciais a partir 
de novembro. No entanto, não sabemos se essa volta será plena e, além disso, é possível que muitas 
escolas limitem a quantidade de estagiários a serem recebidos, para diminuir a quantidade de 
pessoas, ou estendam o período de cursos online.  Essa modalidade, sobretudo no ensino público,  
como vimos discutindo desde o início do semestre, contradita  e sacrifica a natureza dos estágios. 
Para que essa experiência tão importante durante a graduação não se transforme em simulacro, 
consideramos que o mais adequado é que se cumpra apenas um estágio por semestre, salvo os 3 e 
4, como dito acima. 
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16. ORIENTAÇÕES REMATRÍCULA HISTÓRIA 
 

 
16.1) Ingressantes até 2014: 

 

16.1.1) Certificação de Patrimônio (ingressantes 2012 a 2014): 

Os alunos que ingressaram entre 2012 a 2014, e tem interesse em obter a Certificação em 

Patrimônio, devem cumprir a UC 7015 – “Patrimônio, Prática e Pesquisa” além das demais UC's 

necessárias, que são:  
 

3253 - Arqueologia Histórica* 

*Com exceção da UC “4272 – História, 

Memória e Patrimônio”, as demais UC's 

são consideradas Eletivas, ou 

Eletivas/UCFP (no caso da UC “3594 – 

História e Educação Patrimonial”). 

3594 - História e Educação Patrimonial*  

3253 - História e Arquivos* 

3595 - História, Museus e Cultura Material* 

3252 - História e Patrimônio Imaterial* 

3593 - História, Espaço e Patrimônio Edificado* 

7015 - Patrimônio, Prática e Pesquisa* 

4272 - História, Memória e Patrimônio (UC fixa) 

Na nova Matriz Curricular, válida para os ingressantes a partir de 2015, as UC's de patrimônio foram 

incorporadas ao Bacharelado, mas permanecem como Eletivas aos alunos de Licenciatura. Os alunos 

formandos que estiverem aptos a solicitarem a certificação deverão fazer isso após a colação de 

grau, entrando em contato com a Coordenação de Curso. 

16.2) Ingressantes 2015 a 2018: 

 

16.2.1) Bacharelado: 

Os alunos que escolheram, no edital de Opção de Grau, a habilitação Bacharelado passam a ter 

como fixas as UC ofertadas no 2º semestre de 2020: 3256 – “Arqueologia Histórica” (6º termo) e UC 

3252 – “História e Patrimônio Imaterial” (8º termo), além das demais UC's da respectiva Matriz 

Curricular.  

 

16.2.2) Licenciatura: 

Os alunos que escolheram, no edital de Opção de Grau, a habilitação Licenciatura, tem como fixa a 

UC ofertada no 2º semestre de 2020: 8368 – “Libras” (8º termo), além das demais UC's da respectiva 

Matriz Curricular. 
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16.3) Ingressantes 2019: 
 

Os ingressantes 2019 ABI (Área Básica de Ingresso) deverão fazer a opção por Bacharelado ou 

Licenciatura no 2º semestre de 2020, quando estiverem no 4º termo. 

 

16.4) Pré-requisitos: 
 

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

requisitos, como segue: 

UC ofertada no semestre  Pré-requisito 

3257 - Monografia I 
8801 – Monografia I 

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 

3596 - Monografia II 3257 - Monografia I 

8802 – Monografia II 
7420 – Defesa de Monografia 

8801 – Monografia I 

 

16.5) UC's Eletivas 

 

As UC's eletivas estarão disponíveis no 8º termo, para ambas as habilitações. As eletivas ofertadas 

no 2º semestre de 2020 são:  
 

3256 – Arqueologia Histórica* 
* Eletiva aos alunos ingressantes até 
2014. 
 
** As UC's descritas como (Eletiva/UCFP) 
são válidas também como “Formação de 
Professores” (para os alunos que 
pretendem fazer Licenciatura). 
 
*** Essa UC será oferecida somente no 
período Vespertino (das 14h às 18h). 
 
**** Essa UC será oferecida somente no 
período Noturno (das 19h às 23h). 
 

3252 – História e Patrimônio Imaterial* 

7015 – Patrimônio, Prática e Pesquisa (Eletiva geral) 

9010 – Tópicos em História da Educação e da Escola no 
Brasil (Eletiva/UCFP)** 

9009 – Inquisição e Sociedade no Mundo Ibérico*** 

9007 – História Econômica e Fiscalidade – Temas e 
Abordagens (Brasil, Sécs. XVIII e XIX)**** 

9006 – História das Práticas Médicas e da Saúde Pública 

8569 – Tópicos Especiais LXXII: História de Angola – 
Fontes, Temas e Perspectivas de Pesquisa 

9008 – Fascismo – História e Historiografia 
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9011 – História das Artes Poéticas no Islã 
Medieval 

 

16.6) Monografias (TCC) I e II: 

 

Os alunos terão disponível no 8º termo as UCs Monografia I (Cód. 3257 para os ingressantes até 

2014 e Cód. 8801 para os ingressantes a partir de 2015) considerando a diferença de carga horária 

entre as UCs conforme Matriz Curricular do curso (150h para os ingressantes até 2014 e 135h para 

os ingressantes a partir de 2015). O aluno que solicitar matrícula na UC não correspondente à sua 

Matriz Curricular terá o pedido indeferido. 

 

Os alunos que já cumpriram Monografia I (Cód. 3257 para os ingressantes até 2014 e Cód. 8801 para 

os ingressantes a partir de 2015) precisarão ter seu orientador definido antes da matrícula em 

Monografia II; caso contrário, o aluno terá seu pedido de matrícula em Monografia II indeferido. A 

UC Monografia II estará disponível na Rematrícula no período Vespertino (Cód. 3596 para os 

ingressantes até 2014 e Cód. 8802 para os ingressantes a partir de 2015). Os alunos que já cursaram 

Monografia I e pretendem matricular-se em Monografia II neste semestre, bem como demais casos 

particulares, deverão preencher formulário para confirmação do vínculo com o respectivo professor 

orientador através do link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGAX8JOnUHS7NZeC5tJ03lMEJMFy9GxOQFLYwDhg

VKmv0QPQ/viewform  

 

A matrícula desses alunos em Monografia II também está condicionada à confirmação do orientador 

e Coordenação de Curso, sob pena de indeferimento. 

 

16.7) UC 7420 – “Defesa de Monografia”: 
 

Os alunos ingressantes a partir de 2015 tem como Fixa a UC 7420 – “Defesa de Monografia”. Essa 

UC corresponde à apresentação da Monografia propriamente dita, e estará disponível na 

Rematrícula no período Noturno. O lançamento das notas para essa UC será realizado pelo próprio 

Orientador, assim como a nota final da UC 3596 - “Monografia II” ou UC 8802 – “Monografia II”. O 

aluno que não pretende realizar a defesa de Monografia no 2º semestre de 2020 deve se matricular 

somente na UC 8802 – “Monografia II” (ingressantes a partir de 2015).   

 

Os alunos ingressantes até 2014 não possuem a UC 7420 - “Defesa de Monografia” em sua Matriz 

Curricular e, portanto, não precisam se inscrever na UC.  

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGAX8JOnUHS7NZeC5tJ03lMEJMFy9GxOQFLYwDhgVKmv0QPQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGAX8JOnUHS7NZeC5tJ03lMEJMFy9GxOQFLYwDhgVKmv0QPQ/viewform
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16.8) UC Libras: 
 

A UC 8396 - “Libras” é obrigatória aos alunos que desejam cursar a Licenciatura. Neste semestre, as 

turmas disponíveis para o curso de História serão A, B, e C, tanto no Vespertino quanto no Noturno.  

 

16.9) UCs 7421 - “Ensino de História: Estágio e Metodologias” e 9010 – “Tópicos em História da 

Educação e da Escola no Brasil”: 
 

Conforme Portaria PROGRAD que regula as ofertas das UCs em ADE, devido à indisponibilidade de 

realização prática das atividades de estágio, a UC 7421 não será ofertada nesse semestre. Está 

disponível aos alunos do 6º termo da Licenciatura a UC 9010 (Eletiva/Formação de Professores). 

 

16.10) UCs 7015 – “Patrimônio, Prática e Pesquisa” 

A UC 7015 - “Patrimônio Prática e Pesquisa” será ofertada exclusivamente aos alunos que 

ingressaram no curso de História até 2014 e que possuem interesse na Certificação em Patrimônio. 

A UC faz parte dos pré-requisitos para a referida certificação. É esperado que o discente tenha 

cursado ao menos 4 das UCs da área de patrimônio e realizado estágio (ou trabalhado) em algum 

equipamento cultural. A UC finaliza uma trilha formativa na área e não deve ser cursado de forma 

isolada.  

Tendo em vista o atual contexto da pandemia, o discente não poderá realizar vivência em 

equipamentos culturais, daí a importância de possuir experiência pretérita neste tipo de instituição.  

Na reforma curricular de 2015, as UCs da área de Patrimônio foram incorporadas ao Bacharelado e 

a certificação foi suprimida. Neste sentido, a oferta desta UC se dá de forma restrita já que ela 

será descontinuada nos próximos semestres dada a supressão da Certificação em Patrimônio. 

16.11) Atividades Complementares: 
 

A UC 4691 – “Atividades Complementares – História” está disponível aos alunos que têm total 

certeza de que entregarão as Atividades ou que precisam somente entregá-las para concluir o curso. 

Demais casos terão o pedido indeferido.  
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17. ORIENTAÇÕES REMATRÍCULA HISTÓRIA DA ARTE 
 

Conforme novo Projeto Pedagógico de Curso (PPC) aprovado no 2º semestre de 2017, os alunos 

ingressantes a partir de 2018 terão nova Matriz Curricular a ser cumprida para integralização. A 

oferta de Unidades Curriculares (UC’s) de cada Matriz Curricular está disponibilizada nos respectivos 

Quadros Semanais: somente 2º, 4º e 6º termo aos alunos ingressantes 2018; e 2º, 4º, 6º e 8º termo 

aos alunos ingressantes até 2017. As UC’s Eletivas  serão ofertadas para todos os alunos do curso.  

 

17.1) Unidades Curriculares (UC’s) ofertadas de maneira distinta entre as Matrizes Curriculares 

do curso: 
 

Neste semestre, haverá oferta diferenciada das respectivas UC’s Fixas, conforme Matrizes 

Curriculares do Curso 5:  

Matriz Antiga (Ingressantes até 2017: 2º, 4º, 

6º e 8º termos) 

Matriz Nova (Ingressantes 2018: somente 2º, 4º e 6º 

termos) 

3019 – Arte Ocidental II: Séc. XX 7695 – Arte Moderna II: Vanguardas 

3283 - Laboratório de Pesquisa e Práticas em 

História da Arte I  

7710 - Laboratório de Pesquisa e Práticas em História 

da Arte I: Descrição e Linguagens Visuais 

3588 - Laboratório de Pesquisa e Práticas em 

História da Arte III 

7712 - Laboratório de Pesquisa e Práticas em História 

da Arte III: Curadoria e Mediação 

4182 - História da Arte Ameríndia 7700 - Artes Ameríndias 

3589 - Arte Ocidental IV: Renascimento e 

Barroco 

7699 - Arte e Cultura no Renascimento  

*7701 - Barroco e Classicismos: Sécs. XVII e XVIII (UC 

será ofertada somente no 1º semestre de 2021)  

4242 – Design e Propaganda 7705 – História do Design 

4603 – Arte da África 7706 – Artes das Áfricas 

  

O aluno que solicitar matrícula na UC não correspondente à sua Matriz Curricular terá o pedido 

indeferido. 

 

17.2) UC's Eletivas: 

 

As UC's eletivas estarão oferecidas no 6º e 8º termo, para todas e todos os alunos do curso. As 

eletivas ofertadas no 2º semestre de 2020 são: 
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9020 – Origens dos Museus e Exposições de Arte* *Essas UCs serão 

oferecidas somente no 

período Vespertino 

(das 14h às 18h) 

9021 – A Obra de Arte na Era dos Algoritmos: Técnica, Estética e Política* 

8415 – Arte e Mitologia Clássica: do Mundo Antigo ao Moderno 

9022 – O Artista e a Viagem 

9023 – Transferência, Circulação, Mobilidade, Portabilidade, Arte Global 

e a Vida Global dos Objetos entre os Sécs. XII a XVIII 

9024 – Historiografia da Arquitetura: o Patrimônio como Narrativa 

9025 – Arte e Visões da Natureza 

 

17.3) Ingressantes até 2017: 
 

17.3.1) UC 5232 - “Atividades Complementares” 
 

A UC 5232 – “Atividades Complementares – História da Arte” está disponível aos alunos que tem 

total certeza de que entregarão as Atividades ou que precisam somente entregá-las para concluir o 

curso. Demais casos terão o pedido indeferido.  

 

17.3.2) UC 4601 – “Monografia I” 

 

A UC “Monografia I” é composta por reuniões individuais com o professor orientador que deverá 

ser escolhido pelo aluno, em comum acordo. Os alunos inscritos em Monografia I deverão definir o 

professor orientador após a Rematrícula, nas primeiras semanas do semestre letivo. Os alunos 

inscritos receberão instruções da Coordenação de Curso na primeira semana de aula, em data e 

horário a serem definidos.  

 

17.3.3) UC 4973 - “Monografia II” 

 

A partir do 1º semestre de 2018, os alunos que já cumpriram Monografia I precisarão ter seu 

orientador definido antes da matrícula em Monografia II. Caso contrário, o aluno terá seu pedido 

de matrícula em Monografia II indeferido.  

 

Os alunos que já cursaram Monografia I e pretendem matricular-se em Monografia II, bem como 

demais casos particulares, deverão preencher formulário para confirmação do vínculo com o 

respectivo professor orientador através do seguinte link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1MC8-

pBfPJL_e0CV_ibbGvDSqnhRXI0LL0DpgLPFCJa92Kg/viewform 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1MC8-pBfPJL_e0CV_ibbGvDSqnhRXI0LL0DpgLPFCJa92Kg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1MC8-pBfPJL_e0CV_ibbGvDSqnhRXI0LL0DpgLPFCJa92Kg/viewform
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A matrícula desses alunos em Monografia II também está condicionada à confirmação do orientador 

e Coordenação de Curso, sob pena de indeferimento. 

 

17.3.4) UC 4603 - “Arte da África”  

 

Devido à mudança curricular, a UC 4603 - “Arte da África” passará a ser ofertada no 6º termo do 

curso. É altamente recomendado que os alunos ingressantes até 2017 que ainda não cumpriram a 

UC cursem-na neste semestre, pois a UC terá oferta somente no 2º semestre do ano a partir de 

2020.  
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18. ORIENTAÇÕES REMATRÍCULA LETRAS 

 
18.1) 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.  

18.2) 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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.unifesp.br/campus/gua/projetos-pedagogicos/letras
https://www.unifesp.br/campus/gua/images/Apoio_Pedagogico/Atividades_Complementares/Regulamento_AC_Letras_2020.pdf
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19. ORIENTAÇÕES REMATRÍCULA PEDAGOGIA 

 
1) Matriz curricular 2020 - A partir de 2020, todos os alunos de Pedagogia estão vinculados a uma 
única matriz curricular. As novas UCs oferecidas, assim como as equivalências referentes a estas 
disciplinas, estão indicadas no quadro semanal.. Para melhor visualização de todas as  equivalências, 
indicamos a conferência do Plano de Estudos atualizado, disponível no site do 
campus/Graduação/Apoio Pedagógico (https://www.unifesp.br/campus/gua/apoio-pedagogico). 
Na mesma página, é possível também verificar os documentos oficiais referentes a estas alterações: 
Matriz 2020 e novo Plano Pedagógico do Curso de Pedagogia (PPC).   
 

2) UC´s equivalentes - Devido às alterações na matriz curricular, a partir de 2020, “Educação 
Especial: Fundamentos, políticas e práticas na perspectiva da educação inclusiva (F/DC)” passa a ser 
uma UC fixa para o 2º termo. O ingressantes até 2019 que possuem aprovação em “ “Políticas 
Públicas da Educação Brasileira” não precisam cursá-la. Da mesma forma, ingressantes até 2019 que 
cursaram “Teorias do Currículo” não precisam cursar “8632 - Estado, Escola e Currículo (F/DC)”, 
assim como aqueles que cursaram “Práticas Pedagógicas Programadas III” ou “IV”  não devem 
solicitar matrícula em “8631 - Práticas Pedagógicas e Pesquisa II”.  
 

3) 8633- Educação Especial: Fundamentos, políticas e práticas na perspectiva da educação 
inclusiva - os ingressantes até 2018 que cursaram “Políticas Públicas da Educação Brasileira” não 
precisam cursar esta UC da nova matriz, devido à equivalência aprovada em PPC. Os ingressantes 
2019 que não cursaram “Políticas Públicas da Educação Brasileira” e a “Educação Especial” (tendo 
em vista que estas UC´s não foram ofertadas para esta turma), podem solicitar matrícula em 
“Educação Especial” no turno adverso ao que estão matriculados. Buscando atender as 
necessidades dos alunos de Pedagogia, excepcionalmente neste semestre não serão ofertadas 
vagas para domínio conexo nesta UC.  
  
4) Fundamentos Teórico-Práticos do Ensino de História - a UC foi alterada do 7º para o 6º termo 
na matriz curricular 2020. Os estudantes do 8º termo que não a cursaram no primeiro semestre de 
2020 e desejam concluir a graduação no segundo semestre devem cursá-la em turno adverso ao 
que estão matriculados. Buscando atender as necessidades dos alunos de Pedagogia, 
excepcionalmente neste semestre não serão ofertadas vagas para domínio conexo e os professores 
responsáveis pela UC estão informados da possibilidade de ampliação de vagas, caso seja 
necessário. 
 

5) Atividades complementares (AC´s) - A partir de 2020, é necessário o cumprimento de 200 horas 
de atividades complementares no curso de Pedagogia, independentemente do ano do ingresso na 
UNIFESP. Assim como a UC “Trabalho de Conclusão de Curso” (TCC), as AC´s estão lançadas no 9º 
termo do curso para que os  alunos que apenas precisam cursá-las para concluir o curso possam 
fazê-lo. Aos demais, recomendamos que não solicitem matrícula via sistema de rematrícula.   

 
6) Residência Pedagógica (RP) - A matrícula nas RPs é realizada em sistema próprio 
(http://www.residenciapedagogica.unifesp.br/) e em calendário especifico divulgado por e-mail e 
no site do campus (para o 2º semestre de 2020, a pré-matrícula deve ser realizada entre 03 a 13 de 
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novembro de 2020). Assim como AC´s e TCC, as RPs estão lançadas no 9º termo e são destinadas 
aos alunos que apenas precisam cursá-las para concluir o curso. Frisamos que a matrícula nas RPs 
no sistema de rematrícula online NÃO garante a vaga na UC. Os alunos 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. Recomendamos a leitura atenta do plano especial das RPs em ADE 
para o 2º semestre que segue abaixo: 
 

PLANO ESPECIAL DAS RESIDÊNCIAS PEDAGÓGICAS EM ADE CURSO DE PEDAGOGIA   
 

1. RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA EM EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

Em função do contexto de excepcionalidade decorrente da pandemia e considerando a 
especificidade do trabalho com a Educação infantil nesse contexto, a Residência Pedagógica na 
modalidade "Educação Infantil" será ofertada no 2º semestre letivo de 2020, de forma remota, 
considerando-se os seguintes requisitos: 
 

● Estar matriculado no 9º termo do curso; 
● Ser provável formando no semestre de 2020; e  
● Prioritariamente ter cursado alguma outra modalidade de Residência de forma presencial.  

 

Após a realização do pedido de pré-matrícula em sistema específico, será feita análise do histórico, 
para verificar se os requisitos acima foram atendidos. Com isso, será gerada uma lista final de 
matrículas deferidas ou indeferidas.   
 

Em casos de estudantes que dependam apenas da RPEI para manter o vínculo institucional, a 
matrícula será admitida de forma excepcional.   
 

Caso a/o estudante em condição de formação em 2020 opte por não cursar a RPEI remotamente, 
será garantido o direito de cursar essa modalidade do estágio curricular obrigatório em outro 
momento do curso, em conformidade com o Regimento Interno da PROGRAD e respectivas 
Portarias e normativas em vigência.  
 

Total de vagas: 30 vagas 

 

Justificativa para atendimento com pré-requisitos: 
 

- A Residência Pedagógica em Educação infantil constitui a primeira modalidade de Residência 
prevista para ser cursada pelos estudantes do curso de Pedagogia, no 5º termo. Para esses 
estudantes, ela compreende a primeira experiência de imersão em escolas da rede pública de 
Guarulhos, para cumprimento do estágio curricular obrigatório. No caso dos prováveis formandos 
de 2020, além de terem cursado as UCs de modo presencial, também já cursaram outras 
modalidades de Residência Pedagógica presencialmente, o que relativiza o impacto da ausência da 
imersão nas escolas. 
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- Por ser a Educação Infantil uma etapa específica de formação das crianças no âmbito da Educação 
Básica, o desenvolvimento de atividades remotas se apresenta limitado, uma vez que grande parte 
das escolas não estão realizando esse atendimento. Com isso, o grupo de Preceptores entende que 
os prováveis formandos de 2020, excepcionalmente, podem realizar a RPEI de forma prioritária e 
remotamente, com atividades específicas que abordam o contexto vivido no âmbito da Educação 
Infantil no contexto da pandemia. 
 

1. RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA EM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 
 

Considerando a crise sanitária vivenciada em função da pandemia da COVID-19 e a demanda de boa 
parte dos estudantes por continuar com suas atividades acadêmicas, para ingressar na carreira do 
magistério (incluindo os que aguardam a titulação para assumir cargos para os quais foram 
aprovados em concursos públicos), a RP EJA ofertará 40 vagas (5 grupos de 8 residentes), em modo 
ADE, no segundo semestre letivo de 2020. 
 

Em casos de estudantes que dependam apenas da RPEJA para manter o vínculo institucional, a 
matrícula será admitida de forma excepcional.   
 

Caso a/o estudante em condição de formação em 2020 opte por não cursar a RPEJA remotamente, 
será garantido o direito de cursar essa modalidade do estágio curricular obrigatório em outro 
momento do curso, em conformidade com o Regimento Interno da PROGRAD e respectivas 
Portarias e normativas em vigência.  
 

Total de vagas: 40 vagas 

 

1. RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA NO ENSINO FUNDAMENTAL 
  
Considerando que o retorno das atividades presenciais ocorrerá durante o ano de 2021, o grupo de 
preceptores da RPEF decide orientar atividades especiais de modo remoto, neste 2o semestre, para: 
 

● Preferencialmente concluintes, e demais estudantes que respondam às regras de matrícula. 
Total de vagas: 40 vagas  

 

Caso a/o estudante em condição de formação em 2020 opte por não cursar a RPEF remotamente, 
será garantido o direito de cursar essa modalidade do estágio curricular obrigatório em outro 
momento do curso, em conformidade com o Regimento Interno da PROGRAD e respectivas 
Portarias e normativas em vigência.  
 

1. RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA EM GESTÃO EDUCACIONAL 
 

Considerando que:   
 



                         Ministério da Educação 

Universidade Federal de São Paulo 

  Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas 

  Campus Guarulhos 

  Núcleo de Apoio Pedagógico 

________________________________________________________________________________ 

23 
 

 

- A modalidade RP de Gestão Educacional (RPGE) se caracteriza por atividades de estágio curricular 
desenvolvidas em escolas públicas da rede estadual de São Paulo – as escolas-campo; 
 

- Em função da pandemia, todas as escolas-campo ainda estão sem definição sobre quando 
retomarão suas atividades regulares, o que impede a realização do estágio curricular tal como 
previsto.  
 

O grupo de preceptores da RPGE orientará, excepcionalmente, atividades especiais de modo 
remoto apenas para os alunos matriculados no 8º ou no 9º Termos e que estiverem na condição 
de formando 2020 do Curso de Pedagogia.  
 

Total de vagas: 30 vagas 

 


