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1. PORTARIA PROGRAD N° 566/2022: 

 

Cares estudantes, 

 

A PORTARIA PROGRAD N° 566/2022 estabelece as diretrizes para a realização das atividades 

acadêmicas dos cursos presenciais de graduação, no contexto da pandemia da Covid-19, e dá outras 

providências.   

 

1.1 Oferta de UC no 1° semestre de 2022:  

 

As UCs serão ofertadas de forma presencial (UC Presenciais). Em situações excepcionais, como 

previsto na PORTARIA PROGRAD N° 566/2022, a oferta poderá ser realizada em Regime de Atividade 

Domiciliar Especial (ADE). Há ainda a possibilidade de que até 50% da carga horária das UC 

Presenciais seja desenvolvida em Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNP), quando a 

quantidade de matriculados exceder a capacidade das salas com distanciamento, por exemplo.  

 

O formato de cada UC, portanto, está relacionado à oferta de vagas e poderá ser: 

 

⮚ UC Presencial: oferta de vagas reduzida ao limite de 70% de ocupação das salas de aula 

(vagas somente para o currículo padrão do termo).   
 

⮚ UC Presencial com APNP: oferta regular de vagas, com alternância de grupos de estudantes 

em atividades presenciais, de modo que se garanta o respeito às normas de biossegurança 

determinadas pelo CPEC.   
 

⮚ UC em ADE: oferta regular de vagas com atividades remotas síncronas e assíncronas.   

 

Excepcionalmente neste 1° semestre de 2022, a oferta de vagas será reduzida de modo a garantir o 

limite de ocupação de 70% das salas de aula (distanciamento mínimo de 1 metro, em acordo com 

as orientações de biossegurança do Comitê Permanente para Enfrentamento da Pandemia de 

Coronavírus (CPEC) da Unifesp). Diante disso, as vagas da maioria das UCs estão diminuídas, 

garantindo a quantidade mínima necessária ao atendimento de estudantes que seguem o currículo 

padrão de seu termo, conforme definido na matriz do curso.  

 

A fim de reduzir o impacto que a falta de vagas pode gerar aos estudantes, a PORTARIA PROGRAD 

N° 566/2022 prevê que estudantes possam:  

 

• Matricular-se em apenas uma UC no 1º semestre de 2022. 
 

https://www.unifesp.br/reitoria/prograd/legislacao-normas/category/66-portarias
https://www.unifesp.br/reitoria/prograd/legislacao-normas/category/66-portarias
https://www.unifesp.br/reitoria/prograd/legislacao-normas/category/66-portarias
https://www.unifesp.br/reitoria/prograd/legislacao-normas/category/66-portarias
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• Solicitar trancamento (que não será contabilizado na previsão regimental que concede a 

possibilidade de trancamento de matrícula pelo máximo de dois semestres letivos, conforme 

Artigo 116 do Regimento Interno da Prograd). 
 

• Matricular-se em UC de Regime Especial de Recuperação (RER), favorecendo estudantes 

reprovades por nota em semestres anteriores (vide artigos 97 a 100 do Regimento Interno 

da Prograd). 

  

Recomendamos a leitura atenta da PORTARIA PROGRAD N° 566/2022, pois ela regulamenta a oferta 

de UCs Presenciais e em ADE, a participação e avaliação nas atividades acadêmicas, estágios 

obrigatórios e não obrigatórios, organização das Unidades Curriculares e flexibilização de 

procedimentos acadêmicos para o 1° semestre de 2022.   

 

1.2 Quadros Semanais e Planos de Ensino:  

 

Os quadros semanais do 1º semestre de 2022 estão disponíveis na página do Apoio Pedagógico. Os 

planos de ensino estarão disponíveis no sistema de rematrícula e no site da Prograd. 

 

Os quadros de aula e planos de ensino devem conter a maneira como a UC será ofertada (UC 

Presencial, UC Presencial com APNP e UC em ADE).  

 

Quadro Síntese Oferta de UC no 1° semestre de 2022: 
 

TIPO DE UC N° VAGAS  AULAS AVALIAÇÃO VAGAS EM RER* COR QUADRO 

UC Presencial 
reduzido 

(currículo padrão) 
integralmente presenciais frequência e nota consultar quadro Exemplo 1 

UC Presencial 

com APNP 

Regular 

(currículo padrão, 

reprovados e DC) 

presenciais e em APNP, 

podendo haver revezamento de 

estudantes nas aulas presenciais 

frequência e nota consultar quadro Exemplo 2 

UC em ADE 

Regular  

(currículo padrão, 

reprovados e DC) 

Integralmente em ADE 

(atividades remotas síncronas e 

assíncronas) 

frequência e nota não abre Exemplo 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplo 1 Exemplo 3 

 

Exemplo 2 

 

https://www.unifesp.br/reitoria/prograd/legislacao-normas/category/66-portarias
https://www.unifesp.br/reitoria/prograd/legislacao-normas/category/66-portarias
https://www.unifesp.br/reitoria/prograd/legislacao-normas/category/66-portarias
https://www.unifesp.br/campus/gua/quadros-semanais/1-2022
https://www.unifesp.br/reitoria/prograd/pro-reitoria-de-graduacao/cursos/conteudo-programatico-das-uc-s
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1.3 Participação e Avaliação nas Atividades Acadêmicas:  

 

De acordo com a PORTARIA PROGRAD N° 566/2022, a aprovação nas UC Presenciais e nas UC em 

ADE seguirá o descrito nos Artigos 89 a 96 do Regimento Interno da ProGrad, isto é, a avaliação será 

por frequência e nota.  

 

A frequência nas UC Presenciais e nas UC em ADE seguirá o descrito nas Seções II e III do Regimento 

Interno da Prograd e os Artigos 7º e 8º da Portaria.  

 

Para maiores informações, consultar os artigos 16 a 20 da PORTARIA PROGRAD N° 566/2022. 

 

1.4 Oferta de vagas em RER: 

 

No 1° semestre de 2022, algumas UCs fixas serão ofertadas em Regime Especial de Recuperação 

(RER). Para cursar uma UC em RER, é necessário atender aos seguintes requisitos: 

 

⮚ Ter sido reprovade por nota. 
 

⮚ Cursar apenas uma UC em RER por semestre.  
 

⮚ Não ter cursado a UC em RER em semestre anterior.  

 

Estudante em RER não precisará frequentar as aulas, mas deverá submeter-se às mesmas avaliações 

aplicadas no regime regular da UC. 

 

Para solicitar a rematrícula em uma UC ofertada em RER, é necessário selecionar a turma “R” da 

UC pretendida no sistema de rematrícula.  

  

1.5 Unidades Curriculares de Formação de Professores: 

 

As Unidades Curriculares de Formação de Professores (UCFP) são UCs oferecidas por todos os cursos 

do campus, voltadas para área de formação docente e são obrigatórias para estudantes da 

Licenciatura (verifique a matriz de seu curso no site do campus). Nesse semestre, serão ofertadas 

as seguintes UCFP: 

 

Código  Nome UC Curso 

3923 Ciências Sociais e Educação Ciências Sociais 

9538 Raça, povos indígenas e miscigenação Ciências Sociais 

7043 Sociologia da violência e do conflito Ciências Sociais 

8557 Filosofia, Ensino e Formação I Filosofia 

https://www.unifesp.br/reitoria/prograd/legislacao-normas/category/66-portarias
https://www.unifesp.br/campus/gua/normas-e-regulamentos/regimento-interno-prograd
https://www.unifesp.br/reitoria/prograd/legislacao-normas/category/66-portarias
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3280 Seminário de Ensino de Filosofia Filosofia 

3594 História e educação patrimonial História 

7702 História da Arte e Educação   História da Arte 

5985 Tópico em história, cultura e linguagens afro-brasileiras  Letras 

6543 Tópicos de ensino de língua portuguesa na escola básica Letras 

3083 História em quadrinhos: linguagens, gênero e ensino Letras 

Todas as UCs abertas para DC de Pedagogia são consideradas UCFP Pedagogia 

 

Em virtude da redução de vagas para garantir o distanciamento mínimo de 1 metro, algumas UCFP 

podem não abrir vaga para estudantes de outros cursos ou abrir vaga somente a partir do 2° período 

de rematrícula, por isso, atenção às informações constantes nos quadros de aula.  
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2. COMPROVAÇÃO VACINAL CONTRA COVID-19: 

 

A INSTRUÇÃO NORMATIVA PROGRAD N° 1/2022 determina a comprovação do esquema vacinal 

contra a Covid-19 para acesso e circulação de estudantes de graduação em todos os espaços da 

Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).  

 

A vacinação será obrigatória para esses estudantes, compreendendo todas as doses disponibilizadas 

no Estado de São Paulo para cada faixa etária, incluindo dose(s) de reforço, em conformidade com 

o cronograma de vacinação especificado pelo governo estadual, com exceção para os casos de 

contraindicação ao uso dos imunizantes, comprovado por meio de atestado médico. 

 

Como comprovar?  

 

➢ INGRESSANTES: preencher um questionário no momento da matrícula, juntamente com a 

anexação dos documentos exigidos na Instrução Normativa. 

  
➢ VETERANES: acessar a Intranet para preencher o questionário e, da mesma forma, anexar os 

documentos solicitados. 

 

Estudantes que não se vacinarem por decisão própria ou com esquema vacinal incompleto, sem 

Atestado Médico de contraindicação explícita da aplicação da vacina, assinado por profissional 

habilitado(a) ou que não comprovarem a aplicação da vacina terão suas matrículas ou rematrículas 

trancadas e estarão impedidos de frequentar componentes curriculares dos cursos de graduação, 

compor as equipes das ações de extensão e cultura registradas no Siex, frequentar os restaurantes 

universitários, bibliotecas e unidades acadêmicas, além de não poderem concorrer a bolsas 

institucionais e a auxílios de permanência estudantil. 

 

ATENÇÃO:  

- Em nenhuma hipótese serão aceitos envios de comprovação vacinal por e-mail. 
 

- Em caso de dúvidas, entrar em contato com a PRAE e PROGRAD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sei.unifesp.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=publicacao_visualizar&id_documento=1115283&id_orgao_publicacao=0
https://intranet.unifesp.br/
https://www.unifesp.br/reitoria/prae/
https://www.unifesp.br/reitoria/prograd
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3. ORIENTAÇÕES PARA A REMATRÍCULA: 

 

A Rematrícula On-line referente ao 1° semestre de 2022 ocorrerá no período de 21/03 a 06/06/2022, 

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

 
 

21/03/2022 23/03/2022 Rematrícula Online – 1ª fase: Inclusão de UCs  

21/03/2022 20/05/2022 
Solicitação de trancamento de Matrícula para VETERANOS  

(via sistema de rematrícula) 

28/03/2022 29/03/2022 Rematrícula Online – 2ª fase: Inclusão e exclusão de UCs 

01/04/2022 Rematrícula Online – 3ª fase: Inclusão e exclusão de UCs 

06/04/2022 06/06/2022 

Rematrícula Online – 4ª fase: Somente exclusão de UCs   

estudante pode realizar exclusões até permanecer matriculade em no mínimo 1 

UC para se manter “em curso” 

06/04/2022 Início do 1° semestre de 2022   

 

O Calendário Acadêmico do ano letivo de 2022 está disponível em:  

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

 

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. 

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 estudante 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. 

https://remat.unifesp.br/app/
https://remat.unifesp.br/app/
https://www.unifesp.br/campus/gua/graduacao/calendario-academico
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Observações Importantes:  

 

⮚ Excepcionalmente neste 1° semestre de 2022, as UC Presenciais terão a oferta de vagas reduzida 

de modo a garantir o distanciamento mínimo de 1 metro. Nestas situações, as vagas serão 

destinadas somente a estudantes do termo da UC (currículo padrão). Portanto, é importante 

consultar os Quadros Semanais antes de realizar a rematrícula.  

 

⮚ A inclusão de UCs nas três fases de rematrícula não assegura as vagas. A solicitação passará por 

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

rematrícula e aguardar pela análise e publicação do resultado no próprio site da rematrícula. Em 

caso de indeferimento, deverá consultar a Tabela de Vagas Remanescentes e poderá, na fase 

seguinte da rematrícula, excluir a UC indeferida e solicitar a matrícula em outra UC que ainda tenha 

vaga.   

 

⮚ 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 

disponíveis para o 2º e 3º períodos de rematrícula é publicada pelo Apoio Pedagógico aqui. 

 

⮚ Estudante, é sua responsabilidade acompanhar o processo de divulgação da análise e solicitar a 

substituição das UCs indeferidas por outras com vagas remanescentes, se assim o desejar. 

 

⮚ Não serão permitidas inclusões/exclusões de Unidades Curriculares fora dos prazos 

estabelecidos no calendário acadêmico, quaisquer que sejam os motivos alegados.  

 

⮚ De acordo com o Regimento da Prograd, 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.unifesp.br/campus/gua/orientacoes-de-rematricula/1-2021
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3.1 ORIENTAÇÕES DE REMATRÍCULA CIÊNCIAS SOCIAIS 

 

● Nova Matriz Curricular:  

 

Em 2022, passam a vigorar os novos Projetos Pedagógicos e matrizes curriculares dos cursos 

Ciências Sociais Bacharelado e Ciências Sociais Licenciatura. Na reformulação dos PPCs, foram 

realizadas as seguintes alterações na matriz curricular: 

 

⮚ No 1° termo, a UC de Domínio Conexo Fixo “Leitura e Interpretação de Textos Clássicos I” foi 

substituída pela UC Fixa "Leitura e Escrita nas Ciências Sociais".  
 

 

⮚ No 2° termo, a UC de Domínio Conexo Fixo “Filosofia Geral” foi substituída pela UC "Introdução 

à Economia".  
 

 

  O que você precisa saber:  
 

1. Ingressantes até 2014 permanecem na matriz na qual ingressaram. Isso significa que a oferta 

dos DCFs Leitura e Interpretação de Textos Clássicos I e Filosofia Geral será mantida pelo curso de 

Filosofia para esses estudantes.   

 

2. Ingressantes entre 2015 e 2021 serão migrades para a nova matriz de 2022. Isso significa que 

os DCFs Leitura e Interpretação de Textos Clássicos I e Filosofia Geral não serão mais ofertados para 

esses estudantes. 

 
ATENÇÃO para as situações abaixo: 

  
2.1  Estudantes ingressantes entre 2015 e 2021 que já cursaram os dois DCF NÃO devem cursar 
a(s) nova(s) UCs Fixas. 
  
2.2  Estudantes ingressantes entre 2015 e 2021 que ainda não cursaram nenhum dos dois 
DCF DEVEM cursar a(s) nova(s) UCs Fixas, conforme tabela de equivalência abaixo. 
  
2.3  Estudantes ingressantes entre 2015 e 2021 que cursaram somente o DCF “Leitura e 
Interpretação de Textos Clássicos I” DEVEM cursar a nova UC fixa "Introdução à Economia” 

(equivalente ao DCF “Filosofia Geral”), conforme tabela de equivalência abaixo.   
 

2.4  Estudantes ingressantes entre 2015 e 2021 que cursaram somente o DCF “Filosofia 
Geral” DEVEM cursar a nova UC fixa Fixa "Leitura e Escrita nas Ciências Sociais" (equivalente ao 
DCF “Leitura e Interpretação de Textos Clássicos I”), conforme tabela de equivalência abaixo. 
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TABELA DE EQUIVALÊNCIAS ENTRE AS MATRIZES DE 2015 E 2022  

Matriz Curricular ingressantes a partir de 2015 Matriz Curricular ingressantes a partir de 2022 

Grupo Unidade Curricular  CH Grupo Unidade Curricular  CH 

Domínio Conexo Fixo (DCF) 
Leitura e Interpretação de 
Textos Clássicos I 

60 Fixa (F) 
Leitura e Escrita nas Ciências 
Sociais (F) 

60 

Domínio Conexo Fixo  (DCF) Filosofia Geral 60 Fixa (F) Introdução à Economia (F) 60 

 

  

● Pesquisa V: TCC I 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 online de indicação de orientação: clique aqui. Recomenda-se que 

estudante faça contato com docente antes do preenchimento.  

2) Solicitar a rematrícula no sistema de Rematrícula Online.  

 

ATENÇÃO:  
 

⮚ É necessário indicar o(a) orientador(a) antes de solicitar a rematrícula nestas UCs. Caso 

contrário, o pedido de rematrícula será indeferido. 
 

⮚ Após a rematrícula, os(as) docentes indicados deverão confirmar a orientação, portanto, 

recomenda-se fazer contato com o(a) docente antes da rematrícula. Caso não seja feita a 

confirmação da orientação, a Coordenação de Curso orientará a procurar por outro(a) orientador(a). 

Estudantes que não indicarem outro(a) orientador(a) serão vinculados à coordenação do curso. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5cHEzij6T1IVR7hxSTdbXaQ1InfJu752FUC5L0CavtkKWxg/viewform?usp=sf_link
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3.2 ORIENTAÇÕES DE REMATRÍCULA FILOSOFIA 

Conforme Projeto Pedagógico de Filosofia, a partir do segundo semestre de 2022, todes estudantes 

dos cursos de Filosofia Bacharelado e Filosofia Licenciatura serão vinculades à matriz para 

estudantes que ingressam a partir de  2020. Assim, estudantes que ingressaram entre 2015 e 2019 

e que NÃO vão concluir o curso neste 1º semestre de 2022, devem escolher suas UCs considerando 

a matriz 2020. 

Algumas UCs Fixas na matriz nova já possuem equivalências na matriz 2015/2019. Estas UCs não 

serão consideradas 2 vezes. Caso tenha cursado duas UCs que se equivalem, ficará com carga 

horária excedente, mas esta carga horária não poderá ser utilizada para compensar o não 

cumprimento de UCs de outros grupos exigidos na matriz. 

Exemplo: Se cursar a UC (2276) Filosofia Geral I e a UC (8550) Introdução à História da Filosofia, as 

duas aparecerão no histórico escolar, mas como são equivalentes, somente uma delas será 

contabilizada, a segunda será considerada Optativa.  

Apresentamos a tabela de equivalências na matriz de Filosofia 2020 para estudantes ingressantes 

entre 2015 e 2019. As UCs Filosofia, Ensino e Formação I e Libras são fixas apenas para estudantes 

de Licenciatura. 

 

Importante: Consulte o Projeto Pedagógico do Curso de Filosofia completo aqui. 

 

Estudantes que ingressaram entre 2015 e 2019, quando forem migrados para a nova matriz, 

também deverão cumprir algumas UCs Fixas novas, que não possuem equivalência, são elas: 

https://www.unifesp.br/campus/gua/projetos-pedagogicos/filosofia
https://www.unifesp.br/campus/gua/matrizes-curriculares/filosofia
https://www.unifesp.br/campus/gua/projetos-pedagogicos/filosofia
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● 8554 - Temas Contemporâneos de Filosofia I - fixa para o Bacharelado e a Licenciatura 

● 8555 - Temas Contemporâneos de Filosofia II - fixa para o Bacharelado e a Licenciatura 

● 8556 - Filosofia, Ensino e Formação II:  Filosofia no Brasil - fixa somente para a Licenciatura 

Há algumas diferenças na carga horária de cada grupo entre as matrizes de 2015-2019 e 2020, 

conforme tabela abaixo: 

Licenciatura 

Grupo Ingresso 2015 a 2019 Ingresso a partir de 2020 

Fixas 1980 2355 

Eletivas 180 630 

Domínios Conexos 300 120 

UCFPs 150 60 

Acs 200 200 

Carga horária total 2810 3365 

Bacharelado 

Grupo Ingresso 2015 a 2019 Ingresso a partir de 2020 

Fixas 1380 1620 

Eletivas 420 810 

Domínios Conexos 420 240 

Acs 200 200 

Carga horária total 2420 2870 

 

Estudante 2015/2019 migrado para a matriz 2020 que possuir excedente de DCs cumpridos em 

relação ao exigido pela matriz nova poderá utilizar até 03 como carga horária de Eletiva. 
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3.3 ORIENTAÇÕES DE REMATRÍCULA HISTÓRIA 

●  Nova Matriz Curricular: 

Em 2022, passa a vigorar o novo Projeto Pedagógico e matriz curricular do curso de História. Na 

reformulação do PPC, foram realizadas as seguintes alterações na matriz curricular: 
 

⮚ Fim da obrigatoriedade do cumprimento dos Domínios Conexos Fixos (DCFs) no curso de 

Filosofia: “Leitura e Interpretação de Textos Clássicos” e “Filosofia Geral”. Essas UC´s passam a ser 

consideradas automaticamente domínios conexos livres para todes estudantes que já foram nelas 

aprovades; 
 

⮚ A carga horária das UC´s de Laboratório foram ampliadas de 150 para 180 incorporando 

atividades de extensão e passaram a ser denominadas Laboratório de Ensino, Pesquisa e Extensão I 

(9488), Laboratório de Ensino, Pesquisa e Extensão II (9489) e Laboratório de Ensino, Pesquisa e 

Extensão III (9490); 
 

⮚ Monografia I (8801), Monografia II (8802) e Defesa de Monografia (7420) receberam nova 

nomenclatura e passam a ser denominadas Trabalho de Conclusão de Curso I (9491), Trabalho de 

Conclusão de Curso II (9492) e Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso (9493);  
 

⮚ A quantidade de UC´s eletivas a serem cursadas (5 no Bacharelado e 7 na Licenciatura) podem 

ser realizadas tanto dentre as eletivas oferecidas pelo próprio curso quanto em UC´s ofertadas por 

outros cursos do campus (domínios conexos). Fica mantida a obrigatoriedade do cumprimento de 

mais dois domínios conexos no Bacharelado e duas UCFPs na Licenciatura.   

 

● O que você precisa saber:  
 

⮚ Ingressantes até 2014 permanecem na matriz na qual ingressaram. Isso significa que a oferta 

dos DCFs Leitura e Interpretação de Textos Clássicos I e Filosofia Geral será mantida pelo curso de 

Filosofia para esses estudantes. No quadro semanal, as UC´s equivalentes são sempre sinalizadas. 

Matricule-se no código de UC correspondente à sua matriz a fim de evitar problemas em sua 

formação.    
 

⮚ Ingressantes entre 2015 e 2021 serão migrados para a nova matriz de 2022. Isso significa que 

os DCFs Leitura e Interpretação de Textos Clássicos I e Filosofia Geral não serão mais ofertados para 

esses estudantes. Portanto, estudantes ingressantes a partir de 2015, não precisam cursá-los. 

Aqueles que já cursaram um ou dois DCFs terão validação automática da UC ou das UC´s como 

domínios conexos livres; 
 

⮚ Para ingressantes entre 2015 e 2021 as UC´s de Laboratório já cumpridas serão consideradas 

equivalentes às novas e não há necessidade de cursá-las novamente. Caso não tenha aprovação em 

um ou mais Labs, basta matricular-se nas novas UC´s de Laboratório; 
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⮚ Para os(as) ingressantes entre 2015 e 2021 as UC´s de Monografia são equivalentes às novas 

UC´s de TCC, não é necessário cursá-las novamente. Caso não tenha aprovação em alguma das UC 

's de Monografia, matricule-se nas novas UC's de TCC. 
 

Apresentamos a tabela de equivalências na matriz de História 2022 para estudantes ingressantes 

entre 2015 e 2021.  

  

Matriz Curricular anterior Matriz Curricular atual 

Leitura e Interpretação de Textos Clássicos – 60h Domínio conexo livre 

Filosofia Geral – 60h Domínio conexo livre 

Laboratório de Ensino e Pesquisa I – 150h Laboratório de Ensino, Pesquisa e Extensão I – 

180h (sendo 109 de atividades de extensão) 

Laboratório de Ensino e Pesquisa II – 150h Laboratório de Ensino, Pesquisa e Extensão II – 

180h (sendo 109 de atividades de extensão) 

Laboratório de Ensino e Pesquisa III – 150h Laboratório de Ensino, Pesquisa e Extensão III – 

180h (sendo 109 de atividades de extensão) 

Monografia I – 135h Trabalho de Conclusão de Curso I – 135h 

Monografia II – 135h Trabalho de Conclusão de Curso II – 135h 

Defesa de Monografia – 30h Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso – 30h 

  

● Trabalho de Conclusão de Curso I e Monografia I 

 

A partir de 2022, devido à alteração dos PPCs dos cursos, ingressantes a partir de 2015 devem cursar 

a UC  9491 – Trabalho de Conclusão de Curso I.  
 

A UC 3257 Monografia I não será ofertada no remat. Caso esta seja sua solicitação, matricule-se em 

TCCI e informe sua situação ao setor de Apoio Pedagógico via email para que façamos os ajustes 

necessários 

 

● Monografia II e Trabalho de Conclusão de Curso II 

 

Essa UC será ofertada com dois códigos diferentes. A 3596 – Monografia II é destinada aos 

ingressantes até 2014, enquanto a UC 9492 – Trabalho de Conclusão de Curso II é destinada aos 

ingressantes a partir de 2015. 
 

Ingressantes 2015 em diante que pretendem defender o Trabalho de Conclusão de Curso no 1º 

semestre de 2022 devem OBRIGATORIAMENTE solicitar matrícula em TCC II e em Defesa de 
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Trabalho de Conclusão de Curso. O vínculo na defesa não é automático. Não é possível defender o 

TCC sem a matrícula na UC Defesa  
 

ATENÇÃO:  
 

- Selecione corretamente o código da UC a depender do seu ano de ingresso. Os pedidos realizados 

na UC incorreta serão indeferidos. 
 

- Para matricular-se na UC, é necessário preencher formulário para confirmação do vínculo com o 

respectivo professor orientador através do link: https://forms.gle/K639dSHTd2s5Xkgf9.  
 

- Caso estudante não indique o orientador no mesmo período da rematrícula em que solicitar a 

matrícula na UC ou solicitar matrícula no código incorreto de UC (na 3596 se for ingressante pós 

2015, por exemplo), seu pedido será indeferido. 

 

● Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso  

 

É OBRIGATÓRIA a matrícula para ingressantes a partir de 2015 que pretendem defender o Trabalho 

de Conclusão de Curso no semestre. O vínculo na UC Trabalho de Conclusão de Curso II não é 

automático. Portanto, estudantes que ainda não obtiveram aprovação em Trabalho de Conclusão 

de Curso II em outros semestres, devem solicitar matrícula também em TCC II, caso contrário, a 

matrícula em Defesa de TCC será indeferida.    
 

É obrigatório o preenchimento do formulário de indicação de orientador(a) através do link:  

https://forms.gle/K639dSHTd2s5Xkgf9.  
 

Ingressantes até 2014 devem solicitar matrícula apenas em Monografia II.  

 

ATENÇÃO:  
 

- Caso estudante não indique o(a) orientador(a) no mesmo período da rematrícula em que solicitar 

a matrícula na UC, seu pedido será indeferido. 
 

- Estudantes que não pretendem realizar a Defesa do Trabalho de Conclusão de Curso no 1º 

semestre de 2022 devem se matricular somente na UC 9492 – Trabalho de Conclusão de Curso II. 

 

● Atividades Complementares  

 

UC  4691 - “Atividades Complementares - História”: estará disponível para matrícula, no sistema de 

rematrícula (no 7º Termo). Para realizar a entrega dos certificados durante o semestre é 

OBRIGATÓRIA a matrícula na UC. Matricule-se no código de UC correspondente à sua matriz a fim 

de evitar problemas em sua formação. As solicitações de rematrícula em códigos de UC´s que não 

condizem com a matriz correspondente, serão indeferidas.  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGAX8JOnUHS7NZeC5tJ03lMEJMFy9GxOQFLYwDhgVKmv0QPQ/viewform
https://forms.gle/K639dSHTd2s5Xkgf9
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGAX8JOnUHS7NZeC5tJ03lMEJMFy9GxOQFLYwDhgVKmv0QPQ/viewform
https://forms.gle/K639dSHTd2s5Xkgf9
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Maiores informações sobre a entrega das AC´s estão disponíveis nesta orientação e na página do 

Apoio Pedagógico. Não deixe de ler.  

 

● Pré-requisitos: 

 

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

como segue: 

 

Grau UC Pré-requisito 

LICENCIATURA Ensino de História: Estágio e 

Metodologias  

Ensino de História: Estágio e Pesquisa 

(Ingressantes pós 2015) ou Estágio 

Supervisionado I (ingressantes até 2014) 

LICENCIATURA Ensino de História: Estágio e 

Práticas 

 

Ensino de História: Estágio e Metodologias 

(Ingressantes pós 2015) ou Estágio 

Supervisionado II (ingressantes até 2014) 

BACHARELADO E 

LICENCIATURA 

Monografia I (ingressantes até 

2014) 

Trabalho de Conclusão do Curso I 

(ingressantes a partir de 2015) 

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 

BACHARELADO E 

LICENCIATURA 

Monografia II(ingressantes até 

2014) 

Monografia I 

BACHARELADO E 

LICENCIATURA 

Trabalho de Conclusão do Curso II 

Defesa de Trabalho de Conclusão 

do Curso 

Trabalho de Conclusão do Curso I ou Monografia I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.unifesp.br/campus/gua/apoio-pedagogico
https://www.unifesp.br/campus/gua/apoio-pedagogico
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3.4 ORIENTAÇÕES DE REMATRÍCULA HISTÓRIA DA ARTE 

 

● Alterações na matriz curricular 

 

Em 2022, passa a vigorar o novo Projeto Pedagógico e matriz curricular do curso de História da Arte. 

Na reformulação do PPC, foram realizadas as seguintes alterações na matriz curricular: 

 

⮚ Fim da obrigatoriedade do cumprimento dos Domínios Conexos Fixos (DCFs) no curso de Filosofia: 

“Leitura e Interpretação de Textos Clássicos” e “Filosofia Geral”. 
 

⮚ A carga horária a ser cumprida em Atividades Complementares passa a ser de 200 horas. 
 

⮚ Arte Ameríndia (7700) recebeu nova nomenclatura e passa a ser denominada Arte Indígena 

(9536).  
 

⮚ Aumento de um domínio conexo a ser cursado, passando de 4 para 5.  

 

O que você precisa saber:  
 

⮚ Ingressantes até 2017 permanecem na matriz na qual ingressaram. Isso significa que a oferta dos 

DCFs Leitura e Interpretação de Textos Clássicos I e Filosofia Geral será mantida pelo curso de 

Filosofia para esses estudantes. No quadro semanal, as Uc´s equivalentes são sempre sinalizadas. 

Matricule-se no código de UC correspondente à sua matriz a fim de evitar problemas em sua 

formação.   
 

⮚ Ingressantes entre 2018 e 2021 serão migrados para a nova matriz de 2022. Isso significa que os 

DCFs Leitura e Interpretação de Textos Clássicos I e Filosofia Geral não serão mais ofertados para 

esses estudantes. Portanto, estudantes ingressantes a partir de 2018, não precisam cursá-los. 

Aqueles que já cursaram um ou dois DCFs terão validação automática da UC ou das UC´s como 

domínios conexos livres.  
 

⮚ Ingressantes entre 2018 e 2021 deverão cumprir 200 horas de Atividades Complementares 

(AC´s).  
 

⮚ Ingressantes entre 2018 e 2021 que não cursaram Arte Ameríndia (7700) deverão cursar a UC Artes 

Indígenas (9536). Aqueles que já cursaram Arte Ameríndia não precisam cursar Artes Indígenas.  
 

⮚ Ingressantes entre 2018 e 2021 deverão cursar 5 domínios conexos e 5 eletivas.  

 

Os PPCs, Matrizes Curriculares e Planos de Estudo atualizados estão disponíveis na página do Núcleo 

de Apoio Pedagógico.  
 

Sugerimos a todes que, antes de realizar a rematrícula, faça o preenchimento de um Plano de 

Estudos (clique aqui) a fim de constatar, as UCs que ainda tem a cumprir, inclusive, atentando-se ao 

https://www.unifesp.br/campus/gua/graduacao/apoio-pedagogico
https://www.unifesp.br/campus/gua/graduacao/apoio-pedagogico
https://www.unifesp.br/campus/gua/planos-de-estudo/historia-da-arte
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código da disciplina a ser cumprido (informação constante na Matriz Curricular), a fim de não se 

inscrever em disciplinas indevidas. 

 

 

● Trabalho de Conclusão de Curso (7708) ou  Monografia II (4973) 

 

Para cursar a UC 7708 - Trabalho de Conclusão de Curso (ingressantes a partir de 2018) ou  4973 - 

Monografia II (ingressantes até 2017), é necessário preencher formulário para confirmação do 

vínculo com o respectivo professor orientador através do seguinte link. O campo “Ano e semestre 

em que cursou Monografia I” do formulário deve ser respondido como “Ingressante a partir de 

2018”, se for este o caso. 
 

A matrícula em “Trabalho de Conclusão de Curso” está condicionada à confirmação do orientador e 

Coordenação de Curso, sob pena de indeferimento. 

 

 

● Atividades Complementares 

 

As UCs  9503 (ingressantes a partir de 2018) e 5232 (ingressantes até 2017) - Atividades 

Complementares - História da Arte, estão disponíveis para matrícula, no sistema de rematrícula (no 

8º Termo). Para realizar a entrega dos certificados durante o semestre é obrigatória a matrícula na 

UC. Matricule-se no código de UC correspondente à sua matriz a fim de evitar problemas em sua 

formação. As solicitações de rematrícula em códigos de UC´s que não condizem com a matriz 

correspondente, serão indeferidas.  

 

Maiores informações sobre a entrega das AC´s estão disponíveis nesta orientação e na página do 

Apoio Pedagógico. Não deixe de ler.  

 

 

● UC´s exclusivas ingressantes até 2017: 

 

No quadro semanal, há uma página indicando UC´s que são ofertas exclusivamente aos ingressantes 

até 2017. Dentre elas, encontram-se Arte Ocidental III (3282), Arte da África (4603), Atividades 

Complementares História da Arte (5232), Monografia I (4601) e Monografia II (4973). Estudantes de 

outros anos de ingresso não podem realizar matrícula nestas UC´s. Outras UC´s equivalentes estão 

sinalizadas nos demais termos. Matricule-se no código de UC correspondente à sua matriz a fim de 

evitar problemas em sua formação. As solicitações de rematrícula em códigos de UC´s que não 

condizem com a matriz correspondente, serão indeferidas.   

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1MC8-pBfPJL_e0CV_ibbGvDSqnhRXI0LL0DpgLPFCJa92Kg/viewform
https://www.unifesp.br/campus/gua/apoio-pedagogico
https://www.unifesp.br/campus/gua/apoio-pedagogico
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3.5 ORIENTAÇÕES DE REMATRÍCULA LETRAS 

 

● 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. 
 

● 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. 
 

● Estágios Curriculares Supervisionados e Fundamentos Correspondentes: Segundo a matriz 

curricular do curso de Letras, as UCs de Estágio Curriculares Supervisionado tem uma relação com 

as UCs de Fundamentos,as quais são pré-requisitos. Então, as normas para a realização dos Estágios 

são: 
 

- “Estágio Curricular Supervisionado em Língua Portuguesa II”: para cursar esta UC, é necessário já 

ter tido aprovação ou cursar no mesmo semestre a UC "Língua, Literatura e Ensino: Fundamentos 

II”. 
 

- "Estágio Curricular Supervisionado em Língua Espanhola I": para cursar esta UC, é necessário já ter 

tido aprovação ou cursar no mesmo semestre a UC "Fundamentos do Ensino de Língua Espanhola 

I". 
  

- "Estágio Curricular Supervisionado em Língua Francesa I”: para cursar esta UC, é necessário já ter 

tido aprovação ou cursar no mesmo semestre a UC “Fundamentos do Ensino de Língua Francesa I”. 
 

- "Estágio Curricular Supervisionado em Língua Inglesa I”: para cursar esta UC, é necessário já ter 

tido aprovação ou cursar no mesmo semestre a UC "Fundamentos do Ensino de Língua Inglesa I". 
 

Para que a solicitação de matrícula na UC de Estágio seja aceita, é preciso já ter tido aprovação 

em semestre anterior ou solicitar para cursar no mesmo semestre a UC de Fundamentos 

correspondente à UC de Estágio pretendido. Não cumprindo esta norma, os pedidos de 

rematrícula serão indeferidos.   

 

● UC 8116: 
 

A UCLE “Narrativas pós-coloniais de Língua Inglesa” (cód. 8116) que será ministrada às terças-feiras 

no período noturno, terá as suas aulas e suas leituras realizadas em Língua Inglesa. 

 

● Atividade Complementares:  
 

Orientamos que na entrega das atividades complementares, os certificados em PDF estejam em 

ordem cronológica. 

https://www.unifesp.br/campus/gua/projetos-pedagogicos/letras
https://www.unifesp.br/campus/gua/atividade-complementar/regulamentos-e-fichas
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3.6 ORIENTAÇÕES DE REMATRÍCULA PEDAGOGIA 

 

● Matriz Curricular 2020 

 

Caso ainda tenha dúvidas quanto às alterações na matriz verifique o informe publicado em nossa 

página, assim como o PPCs, a matriz e o plano de estudos.  

 

● Atividades complementares (ACs):  

 

Para realizar a entrega dos certificados durante o semestre é obrigatória a matrícula na UC. Maiores 

informações sobre a entrega das AC´s estão disponíveis nesta orientação e na página do Apoio 

Pedagógico. Não deixe de ler.  

 

 

● Trabalho de Conclusão de Curso: 

 

Para defender o TCC neste semestre é obrigatória a matrícula na UC.  

 

 

● Residência Pedagógica (RP):  

 

A matrícula nas RPs é realizada em sistema próprio e em calendário específico (conforme descrito 

abaixo). Assim como ACs e TCC, as RPs estão lançadas no 9º termo e são destinadas a estudantes 

que apenas precisam cursá-las para concluir o curso. Assim, recomendamos que a matrícula em RP 

somente seja feita pelo sistema de rematrícula, caso seja a única UC que o estudante tem a cumprir.  

Frisamos que a matrícula nas RPs no sistema de rematrícula online NÃO garante a vaga na UC. Caso 

não consiga vaga no site específico de matrícula nas RPs e tenha se matriculado no sistema de 

rematrícula, solicite exclusão da UC no prazo estabelecido em calendário. Não há exclusão 

automática da UC.  

 

Estudantes 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. Atenção às orientações abaixo 

(passadas pela Coordenação das RP e do Curso): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.unifesp.br/campus/gua/projetos-pedagogicos/pedagogia
https://www.unifesp.br/campus/gua/apoio-pedagogico
https://www.unifesp.br/campus/gua/apoio-pedagogico
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ORIENTAÇÕES DE REMATRÍCULA RESIDÊNCIAS PEDAGÓGICAS EM FORMATO PRESENCIAL 

 

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 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.residenciapedagogica.unifesp.br/
http://www.residenciapedagogica.unifesp.br/
http://www.residenciapedagogica.unifesp.br/
mailto:prpcoordenacaogeral.unifesp@gmail.com
mailto:residenciapedagogica.monitoria@gmail.com
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4. SOLICITAÇÃO DE COLAÇÃO DE GRAU: 

 

Estudantes formandes que pretendem concluir o curso ao final do 1° semestre de 2022 deverão 

realizar os seguintes procedimentos: 

 

4.1 Preencher o formulário de Solicitação de Colação de Grau, no período de 02 a 31/05/2022, a ser 

divulgado no site do Apoio Pedagógico. 

 

4.2. Aguardar pela divulgação da Lista de Prováveis Formandos (20/06/2022).  

 

4.3 Para estudantes dos cursos Ciências Sociais, História, História da Arte e Pedagogia: após o 

término do semestre, realizar o depósito do Trabalho de Conclusão de Curso ou equivalente no 

Repositório Institucional da UNIFESP (RIUnifesp) no prazo estabelecido em calendário acadêmico. 

 

4.4 Aguardar pela divulgação da Lista de Formandos (26/08/2022).  

 

ATENÇÃO:  
 

- Em caso de dúvidas sobre as UCs a serem cursadas para integralizar a matriz do seu curso, preencha 

o Plano de Estudos e envie suas dúvidas para apoiopedagogico@unifesp.br antes do início da 

rematrícula.  
 

- O estudante estará habilitado para a colação de grau somente após a submissão do trabalho de 

conclusão de curso ou documento equivalente no RIUnifesp (vide item 8 deste documento).  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.unifesp.br/campus/gua/conclusao-de-curso/procedimentos-e-prazos
https://www.unifesp.br/campus/gua/apoio-pedagogico
mailto:apoiopedagogico@unifesp.br
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5. ENTREGA DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES   
 

Estudantes (especialmente formandes) que pretendem realizar a entrega das Atividades 

Complementares no 1° semestre de 2022 deverão realizar os seguintes procedimentos: 

 

5.1 Preencher a ficha das Atividades Complementares em Word (disponível no site do Apoio 

Pedagógico). Não é necessário assiná-la; 

 

5.2 Preencher o formulário de Entrega das Atividades Complementares correspondente a seu curso 

(disponível no site do Apoio Pedagógico), no período de 02 a 31/05/2022;  

 

E, no próprio formulário; 

 

5.3 Fazer upload da ficha preenchida em formato .doc e os certificados em PDF. Os certificados 

devem ser reunidos em um único arquivo PDF, NA MESMA ORDEM EM QUE FORAM LISTADOS NA 

FICHA WORD. Recomendamos a compressão do arquivo final para que fique menor. Há sites 

gratuitos que fazem esta junção e compressão como smallpdf.com e ilovepdf.com. Os arquivos 

devem ser nomeados com seu nome completo e curso (ex: João da Silva Santos_Pedagogia). 

 

ATENÇÃO:  
 

- Para acessar os formulários institucionais é necessário que o estudante possua e-mail com o 

domínio <@unifesp.br>. Em caso de dúvidas sobre como criar esse e-mail, acesse 

https://unifesp.br/campus/gua/tecnologia-da-informacao#criacaoemailinstitucional  
 

- 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.unifesp.br/campus/gua/atividade-complementar/regulamentos-e-fichas
https://www.unifesp.br/campus/gua/atividade-complementar/regulamentos-e-fichas
https://www.unifesp.br/campus/gua/atividade-complementar/orientacoes-para-envio
https://unifesp.br/campus/gua/tecnologia-da-informacao#criacaoemailinstitucional
https://www.unifesp.br/campus/gua/atividade-complementar/regulamentos-e-fichas
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6. DEPÓSITO DE TCC NO REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL DA UNIFESP:  

 

Conforme disposições da Portaria ProGrad 3/2021 e Portaria Reitoria 2803/2020, os trabalhos 

acadêmicos da Unifesp serão, obrigatoriamente, depositados no Repositório Institucional pelo(a) 

autor(a) ou por seu(a) orientador(a). A submissão/depósito do trabalho deverá ocorrer em até 20 

dias após o término do semestre letivo no calendário publicado pela Unifesp.  

 

Estudante estará habilitado para a colação de grau somente após a submissão do trabalho de 

conclusão de curso ou documento equivalente no RIUnifesp.  

 

Para maiores informações, consultar a Biblioteca:  

https://www.unifesp.br/campus/gua/biblioteca/trabalho-academico/deposito-de-trabalhos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sei.unifesp.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=publicacao_visualizar&id_documento=616673&id_orgao_publicacao=0
https://sei.unifesp.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=publicacao_visualizar&id_documento=498197&id_orgao_publicacao=0
https://www.unifesp.br/campus/gua/biblioteca/trabalho-academico/deposito-de-trabalhos
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7. PETICIONAMENTO ELETRÔNICO PELO SEI (PARA ABERTURA DE PROCESSOS ACADÊMICOS): 

 

A Unifesp liberou o sistema de peticionamento eletrônico do SEI para uso de estudantes. Com o uso 

do módulo de peticionamento, o próprio estudante, após realizar e ter liberado seu cadastro como 

usuário externo no SEI, fará o preenchimento do formulário necessário para sua solicitação e 

anexará documentos comprobatórios, quando for o caso, e o processo chegará no SEI da Secretaria 

e/ou Apoio Pedagógico para tramitação. 

 

● Link de acesso ao módulo de peticionamento SEI:  

 https://www.unifesp.br/reitoria/proadmin/categoria-sei/261-usuario-externo  
 

● Tutorial sobre o peticionamento eletrônico do SEI para estudantes:   

https://www.unifesp.br/campus/gua/images/secretaria_de_grad/Manual_para_Peticionamento_

Eletr%C3%B4nico_para_Alunos_-_Guarulhos_1.pdf  
 

Eventuais dificuldades com o módulo de peticionamento devem ser sanadas por meio do e-mail: 

sei@unifesp.br  
 

Os tipos de processo disponíveis e seus respectivos formulários são: 

 

7.1 Aproveitamento de Estudos da Graduação: somente nos prazos estabelecidos no calendário 

acadêmico. 

  

7.2 Processo Acadêmico: 

 

● Exercícios Domiciliares (afastamentos médicos superiores a 15 dias ou licença maternidade), 

conforme art. 81 do Regimento Interno da Pró-Reitoria de Graduação.  
 

● Extensão de Prazo para Integralização (conforme art. 120, inc. III do Regimento Interno da Pró-

Reitoria de Graduação).1  
 

● Justificativa de Falta (conforme art. 80 do Regimento Interno da Pró-Reitoria de Graduação). 
 

● Rematrícula Fora do Prazo (somente em casos de decisão da Comissão de Curso e deliberação da 

Câmara de Graduação, conforme Resolução 124, de 12 de maio de 2016 – CONSU). 
 

● Reversão de Cancelamento de Matrícula (em caso de não observação do art. 110 do Regimento 

Interno da Pró-Reitoria de Graduação, e não escolha de habilitação após a conclusão do 4º semestre 

em ABI, conforme Portaria 12, de 19 de novembro de 2014, e PPC – Projeto Pedagógico dos Cursos). 
 

● Revisão de Nota (conforme art. 96 do Regimento Interno da Pró-Reitoria de Graduação). 
 

● Trancamento Especial (conforme art. 81 e 84 do Regimento Interno da Pró-Reitoria de 

Graduação). 
 

 
1 A Portaria Prograd n° 566/2022 estabelece que todes estudantes matriculados(a) nos anos de 2020, 2021 e 2022, 

terão acrescidos dois semestres letivos, ou 1 (um) ano letivo no caso de cursos anuais, adicionais ao prazo máximo de 

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

Estes prazos são adicionais ao prazo de integralização definido no Projeto Pedagógico do Curso.* 

https://www.unifesp.br/reitoria/proadmin/categoria-sei/261-usuario-externo
https://www.unifesp.br/campus/gua/images/secretaria_de_grad/Manual_para_Peticionamento_Eletr%C3%B4nico_para_Alunos_-_Guarulhos_1.pdf
https://www.unifesp.br/campus/gua/images/secretaria_de_grad/Manual_para_Peticionamento_Eletr%C3%B4nico_para_Alunos_-_Guarulhos_1.pdf
mailto:sei@unifesp.br


Ministério da Educação 

Universidade Federal de São Paulo 
Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas 

 Campus Guarulhos  

________________________________________________________________________________ 

25 

 

● Trancamento Regular de Matrícula (somente em casos em que não foi possível executar pelo 

sistema nos prazos de calendário por problemas de ordem técnica). 

 

7.3 Cancelamento de Matrícula: destina-se a solicitação de cancelamento de matrícula de acordo 

com os Art. 113 e 114, inc. I do Regimento Interno da Pró-Reitoria de Graduação.  

 

7.4 Requerimento de Exclusão de UC: somente em casos em que o estudante tenha que cursar 

menos de 3 (três) UC’s para concluir o curso, e o sistema de rematrícula não permite a exclusão. 

Nos demais casos, a exclusão deve ser realizada no sistema exclusivamente nos prazos de calendário. 

 

7.5 Solicitação De Documentos Acadêmicos: 

 

● Atestado de Matrícula: disponível para impressão na INTRANET, possui certificação digital que 

dispensa assinatura e carimbo (somente em casos específicos mediante comprovação). 
 

● Atestado de situação acadêmica: atesta as situações de: trancado, desistente, em mobilidade 

acadêmica, etc. 
 

● Segunda via de Certificado de Conclusão de Curso: apenas para casos justificados, tais como 

roubo ou erros nos dados da primeira via, somente para casos em que o diploma não tenha sido 

emitido. 
 

● Para outros documentos, utilizar a opção “outros” e especificar a necessidade para que seja 

verificada a viabilidade do atendimento da solicitação. 

 

ATENÇÃO:  
 

- Os documentos Conteúdo Programático e Histórico Acadêmico devem ser solicitados pelo 

formulário disponível na página do Campus: https://www.unifesp.br/campus/gua/requerimentos-

secretaria-de-graduacao  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.unifesp.br/campus/gua/requerimentos-secretaria-de-graduacao
https://www.unifesp.br/campus/gua/requerimentos-secretaria-de-graduacao


Ministério da Educação 

Universidade Federal de São Paulo 
Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas 

 Campus Guarulhos  

________________________________________________________________________________ 

26 

 

8. ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NA INTRANET:  

 

Todes estudantes deverão realizar a atualização cadastral de e-mail na intranet, incluindo a conta 

de e-mail @unifesp.br  

 

Link com manual para alteração cadastral: https://www.unifesp.br/reitoria/prograd/legislacao-

normas/category/67-manuais  

 

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

 

ATENÇÃO: em caso de dúvidas sobre a emissão ou entrega de documentação, consultar a Secretaria 

de Graduação.  

 

 
 

Guarulhos, 09 de março 2022. 

*Atualizado em 17 de março de 2022. 

* Atualizado em 03 de maio d 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.unifesp.br/reitoria/prograd/legislacao-normas/category/67-manuais
https://www.unifesp.br/reitoria/prograd/legislacao-normas/category/67-manuais
https://www.unifesp.br/campus/gua/tecnologia-da-informacao#criacaoemailinstitucional

