
Ministério da Educação 

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

 Campus Guarulhos  

 

________________________________________________________________________________ 

Estrada do Caminho Velho, 333 - Jd. Nova Cidade - Guarulhos/SP – CEP: 07252-312 

Tel.: 55 11 5576-4848 

ALTERAÇÕES PPC DE PEDAGOGIA - 2020 

 

Em 2020, passou a vigorar o novo Projeto Pedagógico e matriz curricular do curso de Pedagogia. Na 

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

 
 

➢ Domínios Conexos Fixos: não há mais a obrigatoriedade para os estudantes de Pedagogia de 

cursar os domínios conexos fixos “Leitura e Interpretação de Textos Clássicos I” e “Filosofia 

Geral”. Os alunos que cursaram uma destas UCs ou ambas, estão dispensados de cursar a 

nova disciplina “Teorias Pedagógicas” (8582) oferecidas no 3º termo.  
 

➢ Práticas Pedagógicas e Pesquisa (PPP): a partir de 2020, as UCs “Práticas Pedagógicas 

Programadas” I, II, III e IV passaram a ser ofertadas em duas UCs com a denominação 

“Práticas Pedagógicas e Pesquisa” I e II. Nesse formato está contida a ampliação, em dobro, 

das atividades presenciais. Os alunos que tiverem cursado as antigas “Práticas Pedagógicas 

Programadas” I (2295 ou 7939) e II (2304 ou 7940), assim como aqueles que cursaram ambas, 

não necessitam cursar esta nova UC (“Práticas Pedagógicas e Pesquisa I”- 8583). O mesmo 

ocorre em relação à nova PPP II (8631), oferecida no 2º semestre, cuja equivalência 

corresponde às antigas PPP III (2577) e PPP IV (2729). 
 

➢ Devido às alterações na matriz curricular, a partir de 2020, “Teorias Pedagógicas” (8582) 

passa a ser uma UC fixa, alocada no 3º termo. Os alunos que possuem aprovação em pelo 

menos um dos extintos Domínios Conexos Fixos “Leitura e Interpretação de Textos Clássicos 

I” e “Filosofia Geral” não precisam cursá-la. 
 

➢ A UC “Políticas Públicas de Educação Brasileira”, por sua vez, que nas matrizes anteriores era 

fixa do 3º termo, foi extinta e equivale à nova UC fixa do 2º termo “Educação Especial: 

fundamentos, política e práticas na perspectiva da educação inclusiva”. 
 

➢ “Fundamentos teórico-práticos do ensino de Geografia” (2646) passou a ser ofertada no 7º 

termo. Os alunos que já possuem aprovação nesta UC não precisam cursá-la novamente.  

“Fundamentos teórico-práticos do ensino de História”, por sua vez, que nas matrizes 

anteriores constava no 7º termo, passou a ser ofertada no 6º termo, entretanto. 
 

➢ Atividades complementares (ACs) e TCC: a partir de 2020, é necessário o cumprimento de 

200 horas de atividades complementares. Os alunos que já cumpriram as Atividades 

Complementares até 2019 não necessitam complementar as horas, devido à equivalência 

definida em PPC. 

  

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

Núcleo de Apoio Pedagógico.   

 

https://www.unifesp.br/campus/gua/graduacao/apoio-pedagogico

