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ORIENTAÇÕES PARA CALOUROS - 1° SEMESTRE 2021

Caros(as) estudantes,

Sejam bem-vindos à Unifesp e ao campus Guarulhos!

O Núcleo de Apoio Pedagógico atua no atendimento e orientação ao corpo discente quanto à

Matriz Curricular, Projeto Pedagógico e Regimentos dos cursos de graduação do campus, além de

propiciar atendimento especializado ao discente na construção de Plano de Estudos para

conclusão do seu curso, de modo contínuo até sua integralização curricular.

Apresentamos, a seguir, algumas informações importantes para o bom andamento do semestre e

de seu percurso acadêmico:

1) Calendário Acadêmico da Graduação: clique aqui para acessar o calendário acadêmico do

campus, contendo datas importantes sobre início e término do semestre, prazos para

solicitações diversas etc.

2) Site do Apoio Pedagógico: clique aqui para acessar o site do Apoio, onde estão disponíveis os

seguintes documentos e informações:

● Quadros Semanais: contêm todas as informações sobre as disciplinas ofertadas por cada

curso (dia da semana, horário, docente responsável etc);

● Orientações para o semestre: contêm informações para a rematrícula (estudantes

veteranos), datas importantes para calouros e veteranos, informações sobre o regime de

Atividades Domiciliares Especiais (ADE), atualização cadastral, peticionamento eletrônico,

contatos (e-mails) de docentes e setores etc;

● Projetos Pedagógicos e Matrizes Curriculares: documentos oficiais e orientadores dos

cursos e de conhecimento obrigatório aos estudantes.

● Planos de Estudo: documento elaborado pelo Apoio Pedagógico, com base nas matrizes

curriculares dos cursos de graduação, para auxiliar os estudantes no acompanhamento da

integralização curricular.

3) Matrícula em Unidades Curriculares (UCs): o estudante ingressante tem a matrícula realizada

automaticamente nas UCs previstas para o 1° termo (vide matrizes curriculares e quadros

semanais). A partir do 2° termo (2° semestre de 2021), o estudante deve realizar a rematrícula,

nos prazos fixados em calendário acadêmico e escolher as UCs que cursará, tanto as fixas

quanto as eletivas e domínios conexos. Recomendamos que o estudante conheça a matriz de

seu curso para fazer as melhores escolhas.

https://www.unifesp.br/campus/gua/graduacao/calendario-academico
https://www.unifesp.br/campus/gua/graduacao/apoio-pedagogico
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4) Exclusão de UCs e Trancamento do semestre: em semestres regulares (presenciais), é vedada

a exclusão de UCs e trancamento do semestre para ingressantes (calouros). No entanto, em

virtude do regime ADE, é facultada a EXCLUSÃO de UCs (até permanecer matriculado em no

mínimo 1 UC para se manter “em curso”) ou o TRANCAMENTO PANDEMIA para CALOUROS (o

trancamento - período em que o estudante não fica matriculado em nenhuma UC - é válido

por um semestre e não é contabilizado para fins de integralização de curso). O prazo para a

exclusão e/ou solicitação de trancamento é de 05/05 a 18/06/2021 e a solicitação deve ser

feita via processo SEI - Peticionamento Eletrônico. As orientações para este procedimento

encontram-se nas Orientações para o Semestre.

5) Cadastro de e-mail nas listas institucionais: as principais divulgações do Apoio Pedagógico são

feitas em nossa página, na página do campus e também enviadas às listas dos e-mails

institucionais dos cursos. Para se cadastrar nas listas, é preciso fazer a solicitação junto ao

setor de Tecnologia da Informação, através do formulário.

6) Cadastro na INTRANET e criação de e-mail institucional: todo estudante precisa realizar o

cadastro na intranet e, posteriormente, criar um e-mail institucional conforme descrito aqui. É

através da intranet que o estudante realiza a rematrícula e obtém documentos. O e-mail

institucional é requerido para entrar em contato com os setores e realizar diversas

solicitações.

7) Escolha de Grau ABI: o ingresso dos estudantes dos cursos Ciências Sociais, Filosofia, História

e Letras se dá pela Área Básica de Ingresso (ABI). No ABI, os discentes cursam diferentes

unidades curriculares correspondentes ao conjunto daquelas dos quatro primeiros termos

definidos na matriz curricular. Ao final do 4º termo, o estudante faz obrigatoriamente a opção

pelo grau (Bacharelado ou Licenciatura) por meio de edital próprio, previsto em calendário

acadêmico. O número de vagas destinadas a cada grau e demais regras para seleção constam

dos PPC e Editais ABI de cada curso.

Guarulhos, 05 de maio de 2021.

https://www.unifesp.br/campus/gua/orientacoes-de-rematricula/1-2021
https://www.unifesp.br/campus/gua/graduacao/apoio-pedagogico
https://www.unifesp.br/campus/gua/
https://www.unifesp.br/campus/gua/institucional/solicitacao-de-servicos/cadastro-de-e-mails-nas-listas-institucionais
https://www.unifesp.br/campus/gua/tecnologia-da-informacao/79-institucional#UsuarioCriacao
https://www.unifesp.br/campus/gua/tecnologia-da-informacao/79-institucional#criacaoemailinstitucional
https://www.unifesp.br/campus/gua/projetos-pedagogicos
https://www.unifesp.br/campus/gua/edital-abi-202

