
ORIENTAÇÕES DE REMATRÍCULA 

 RESIDÊNCIAS PEDAGÓGICAS EM FORMATO PRESENCIAL - CURSO DE 

PEDAGOGIA 

1º Semestre de 2022 

 

 

Graduandos/as de Pedagogia, 

 

 

 Como sabemos, estamos retomando as atividades presenciais para os diversos 

Cursos de Graduação da Unifesp, dentre eles o Curso de Pedagogia. Seguindo as novas 

orientações da Prograd, as atividades da Residência Pedagógica ocorrerão no formato 

presencial para os estudantes a partir do 5º termo do Curso. 

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

(RP) para o 1º semestre de 2022 ocorrerá em site específico: 

http://www.residenciapedagogica.unifesp.br/ no período entre 02 e 07 de março de 

2022. 

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 

termino 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 18 de 

abril de 2022 e 24 de junho de 2022 com datas específicas para início e término para cada 

modalidade e cada 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 e Camila) 
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