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➢ Todos os estudantes ingressantes entre 2015 e 2022 passarão para a nova matriz do curso no 1º 

semestre de 2023, conforme PPC aprovado em setembro de 2022. 

 
➢ Estudantes ingressantes até 2022 estão desobrigados de cumprir os 10% de carga horária 

extensionista, o que vale para unidades curriculares incluídas na nova matriz com nomenclatura 

extensionista (sigla EE). 

 
➢ Estudantes ingressantes a partir de 2023 devem cumprir 180h de carga horária extensionista em 

eletivas (EE) na licenciatura e no bacharelado 

 

 
➢ Estudantes ingressantes a partir de 2023 devem cumprir 110h de carga horária de atividades 

complementares em ações vinculadas a projetos e programas de extensão aprovados pela CAEC 

e PROEC (consultar regulamento do curso). 

 
➢ Para o curso de Bacharelado, UCs fixas de licenciatura (FL) são eletivas (E) e UCs fixas de 

licenciatura extensionistas (FLE) são eletivas extensionistas (EE). 

 

 
➢ Ingressantes até 2022 de Licenciatura: UC 9915 - Prática de Ensino de Filosofia passa a ser fixa na 

matriz e é equivalente a 3280 – Seminário de Ensino de Filosofia, o/a estudante necessita cursar 

apenas uma destas, se fez a anterior, não precisa cursar a nova. 

 
➢ Licenciatura: UC Estágio IV passa a ter como pré-requisito as UCs Estágio I, II e III. 

 

 

➢ Preencha seu Plano de Estudos para acompanhar o progresso em sua graduação 

 

 

 

ORIENTAÇÕES PARA INGRESSANTES 2015-2019 

 

➢ Algumas UCs Fixas ofertadas na matriz anterior (2015-2019) possuem equivalências na matriz 

atual, estas UCs não serão consideradas 2 vezes, se cursar UCs que se equivalem ficará com carga 

2023 

NOVOS PROJETOS PEDAGÓGICOS DE FILOSOFIA 
Entenda as mudanças da matriz curricular! 

 

https://www.unifesp.br/campus/gua/atividade-complementar/regulamentos-e-fichas
https://www.unifesp.br/campus/gua/planos-de-estudo/filosofia
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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.  
 

Segue a tabela de equivalências na matriz de Filosofia 2023 para estudantes ingressantes entre 2015 

e 2019.  
 

Obs: as UCs Prática de Ensino de Filosofia, Filosofia, Ensino e Formação I e Libras são fixas apenas 

para estudantes de Licenciatura.  
 

EQUIVALÊNCIAS PARA ESTUDANTES INGRESSANTES 2015-2019 APÓS MIGRAÇÃO DE MATRIZ 

Matriz Curricular 2023 Matriz curricular até 2019 

UCs Equivalentes na matriz atual UCs cursadas na matriz de ingresso 

Grupo Nome da UC CH Grupo Nome da UC CH 

Fixa 8550 - Introdução à História da Filosofia (F) 90 Fixa 2276 - Filosofia Geral I (F) 90 

Fixa 8551 - Introdução aos Estudos e Práticas 

Acadêmicas I (F)  

90 Fixa Filosofia Geral - Turmas (DCF) 60 

Fixa 8552 - Introdução aos Estudos e Práticas 

Acadêmicas II (F)  

90 Fixa 2311 - Leitura e Interpretação de Textos 

Clássicos II (F) 

90 

Fixa 8553 - Leitura Filosófica de Textos Clássicos (F) 90 Fixa Leitura e Interpretação de Textos Clássicos I 

- Turmas (DCF) 

60 

Fixa 9915 - Prática de Ensino de Filosofia 90 Fixa 3280 - Seminário de Ensino de Filosofia 90 

Fixa 8557 - Filosofia, Ensino e Formação I (FL) 90 Fixa 6141 - Filosofia, Ensino e Formação I (FL) 75 

Fixa 8368 - Libras (FL) 60 Fixa 3909 - Libras 30 

 

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

  
 

➢ As UCs abaixo são fixas na matriz 2023 e não possuem equivalências na matriz anterior, desta 

maneira,  devem ser cumpridas por todos os estudantes que ainda não as cursaram: 
 

● 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 
 

 

➢ Estudante 2015/2019 migrado para a matriz 2023 que possuir excedente de DCs cumpridos em 

relação ao exigido pela matriz nova poderá utilizar até 03 como carga horária de Eletiva. 
 

 

https://www.unifesp.br/campus/gua/projetos-pedagogicos/filosofia
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INGRESSANTES REINGRESSO ESPECIAL 
 

A partir de 2023/1, considerando a alteração de matriz de Filosofia, passa a valer a seguinte matriz 

curricular para estudantes que ingressaram através de edital de reingresso especial: 
 

 

Filosofia Bacharelado: 

• 8554 - Temas contemporâneos de filosofia I (F) 

• 8555 - Temas contemporâneos de filosofia II (F) 

• UCs Eletivas – 360 horas (diferentes daquelas cursadas na 1a habilitação);  

• UCs de Domínio Conexo – 180 horas (diferentes daquelas cursadas na 1ª habilitação).  
 

Total de carga horária a ser cursada: 720 horas. 

 

 

 

Filosofia Licenciatura: 

• Estágios – 405 horas;  

• Língua Brasileira de Sinais (Libras) – 60 horas;  

• 9915 - Prática de Ensino de Filosofia (equivalente a Seminário de ensino em Filosofia) ou, caso já 

tenha cursado esta disciplina no bacharelado, 1 UC Eletiva – 90 horas (diferente das cursadas na 

1a habilitação);  

• Filosofia, Ensino e Formação I ou, caso já tenha cursado esta disciplina no bacharelado, 1 UC Eletiva 

– 90 horas (diferente das cursadas na 1a habilitação);  

• Filosofia, Ensino e Formação II ou, caso já tenha cursado esta disciplina no bacharelado, 1 UC 

Eletiva – 90 horas (diferente das cursadas na 1a habilitação); 

• 1 UC de Formação de Professores – 60 horas (diferente das cursadas na 1ª habilitação);  

• 8554 - Temas contemporâneos de filosofia I (F) 

• 8555 - Temas contemporâneos de filosofia II (F) 
 

Total de carga horária a ser cursada: 975 horas 


