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ORIENTAÇÕES GERAIS PARA REMATRÍCULA
2° SEMESTRE LETIVO DE 2019
Caro(as) estudantes,
A Rematrícula On-line referente ao 2° semestre de 2019 ocorrerá no período de 22/07
a 06/09/2019, no endereço: https://remat.unifesp.br/app/, através das seguintes fases:
 1ª fase (inclusão de UC’s): 22/07/2019 a 24/07/2019;
 2ª fase (inclusão e exclusão de UC’s): 30/07/2019 a 31/07/2019;
 3ª fase (inclusão e exclusão de UC’s): 05/08/2019;
 4ª fase (somente exclusão de UC’s): 08/08/2019 a 15/08/2019;
 Trancamento de Matrícula1: 22/07/2019 e 06/09/2019;
 Início do 2º semestre letivo de 2018: 08/08/2019.
Para saber em quais Unidades Curriculares se inscrever, consulte o Quadro Semanal
de

seu

curso

para

o

2º

semestre

http://www.unifesp.br/campus/gua/

e

de

2019,

na

publicado

página

do

no

site

Apoio

do

campus

Pedagógico

http://www.unifesp.br/campus/gua/graduacao/apoio-pedagogico
As Uc´s Eletivas são matérias de escolha que devem ser realizadas no próprio curso,
enquanto os Domínios Conexos são matérias de escolha que podem ser realizadas em
qualquer curso do campus (fora do curso de origem).
É obrigatória a inscrição em pelo menos 3 UC’s (50% da carga horária semanal
prevista para o período letivo), exceto para o estudante formando. O estudante formando
pode se matricular somente nas UCS pendentes, ou seja, em apenas 1 ou 2 UCs. Caso o
formando precise entregar somente as Atividades Complementares e/ou Atividades
Programadas de Pesquisa, poderá se matricular nestas UCs, que estarão disponíveis no 8°
1

O artigo 116 do Regimento da Graduação permite o trancamento de até dois semestres letivos (cada
semestre corresponde a uma solicitação diferente). O art. 117 do mesmo regimento proíbe o
trancamento de matrícula de estudantes que: I - estiverem matriculados no primeiro ano do curso (dois
primeiros semestres); II – forem transferidos, no mesmo ano em que obtiveram a transferência; III estiverem respondendo a processo disciplinar. Não serão aceitas solicitações de trancamento fora do
prazo. O trancamento de matrícula NÃO é contado no prazo de integralização do curso.
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termo do seu respectivo curso (no caso de Pedagogia, estará disponível no 9° termo). Dessa
forma, o aluno formando não ocupará vaga em UCs eletivas ou de Domínio Conexo que não
precisa/pretende cursar, e que são altamente demandadas pelos demais alunos. Nesse caso, o
formando pode desconsiderar a mensagem automática do sistema, que exige a matrícula em
três disciplinas.

1) Critérios em ordem de prioridade para deferimento da inscrição em todas as 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’s poderá ser indeferida, principalmente, nos seguintes casos:






Matrícula em curso/termo/turno diferente daquele em que o aluno está matriculado.
Falta de Vagas na UC.
Falta de pré-requisitos para cursar a UC solicitada.
Inscrição em duas ou mais UC’s ofertadas no mesmo dia e horário.
UC já cursada ou aproveitada.

Observações Importantes:
 Para a 1ª fase de rematrícula, as vagas destinadas para Domínio Conexo nas unidades
curriculares que aceitam alunos de outros cursos serão limitadas, salvo exceções, em 10% do
total das vagas ofertadas. A partir do 2º período de rematrícula, caso a unidade curricular
não preencha o total de vagas destinadas aos alunos do seu curso de origem, as vagas
remanescentes serão distribuídas em igual proporção para alunos do curso (50%) e
alunos de outros cursos (50%), conforme deliberação da Câmara de Graduação.
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 É importante lembrar que esse é um período de inscrições. Isso significa que tal solicitação
passará por análise e poderá ser deferida ou indeferida. Portanto, o aluno deverá salvar o
comprovante de rematrícula e aguardar pela análise e publicação do resultado no
próprio site da rematrícula, além de consultar a Tabela de Vagas Remanescentes a ser
divulgada na página do campus. Em caso de indeferimento, o aluno poderá, na fase
seguinte da rematrícula, excluir a UC indeferida e solicitar a matrícula em outra UC. É
responsabilidade do aluno acompanhar o processo de divulgação da análise e solicitar a
substituição das UC’s indeferidas por outras com vagas remanescentes, se assim o desejar. O
calendário acadêmico, que apresenta todas as datas referentes aos períodos de rematrícula,
está

disponível

para

consulta

na

página

do

campus:

http://www.unifesp.br/campus/gua/graduacao/calendario-academico.
 De acordo com o Regimento da Prograd, o 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.
 Não serão permitidas inclusões/exclusões de Unidades Curriculares fora dos prazos
estabelecidos no calendário acadêmico, quaisquer que sejam os motivos alegados.
2) UC 8368 - Libras
Neste semestre, a UC LIBRAS será ofertada exclusivamente para os cursos de
Ciências Sociais, Filosofia e História, com carga horária de 60 horas.
3) Unidades Curriculares de Formação de Professores
As Unidades Curriculares Unidade Curricular de Formação de professores são UC´s
oferecidas por todos os cursos do campus, voltadas para área de formação docente e são
obrigatórias para os alunos da Licenciatura (verifique a matriz de seu curso no site do
campus). Nesse semestre, serão ofertadas as seguintes UCFP’s:
 4250 - Estado, políticas públicas e proteção social no Brasil (Ciências Sociais).
 6533 - Mudança e Poder na África Contemporânea (Ciências Sociais).
 5733 - Meio ambiente, conflitos socioambientais e representações da natureza (Ciências
Sociais).
 7018 - Filosofia, Ensino e Formação II (Filosofia).
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 5907 - Tópicos Especiais em História XLII: África – Histórias Cruzadas, Temas
Transversais, Interdisciplinaridade (História)
 4597 - Formação de Professores para o Trabalho com Educação Inclusiva (Letras)
 6377 - Formação Docente, Ensino de Línguas e o uso das Tecnologias Digitais de
Informação e Comunicação (Letras)
 6378 - Letramentos e ensino de línguas (Letras)
OBS.: Todas as disciplinas do curso de Pedagogia são consideradas UCs de Formação de
Professores.
4) Unidades Curriculares Optativas
As Unidades Curriculares Optativas são as unidades curriculares que o estudante
poderá cursar de acordo com seu interesse e disponibilidade, embora sua carga horária não
seja computada para a integralização do curso, ainda que conste do histórico escolar.
As seguintes UCs optativas serão ofertadas pela Pró-Reitoria de Graduação na
modalidade a distância neste semestre:






6899 - Jogos, Games e Gamificação.
7296 - Pensamento Sistêmico.
7548 - Sistemas Computacionais Colaborativos.
8253 - Sistemas Cognitivos Artificiais no Ensino e Aprendizagem.
7977 – Introdução ao Desenvolvimento de Jogos Digitais.

5) Unidades Curriculares Multicampi Zona Leste
As UCs abaixo listadas serão ofertadas pela Unidade Zona Leste. As aulas serão
presenciais e ministradas na Unidade Zona Leste, nos dias e horários relacionados na grade
horária.
Para os cursos de Ciências Sociais, Filosofia e História, as UCs serão consideradas
DOMÍNIO CONEXO. Para o curso de Letras, as UCs de 60 horas serão consideradas
DOMÍNIO CONEXO e as UCs de 30 horas serão consideradas OPTATIVAS. Para o curso de
Pedagogia, as UCs serão consideradas OPTATIVAS. Para História da Arte, serão
consideradas DOMÍNIO CONEXO:


Autogestão do trabalho e economia solidária.



Cartografias e representações do mundo.



Cidade e subjetividade.
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 Cidades vividas, cidades imaginadas.


Culturas da cidade.



Direito à cidade e conflitos urbanos.



Lutas de classes, política e utopia.

Serão consideradas OPTATIVAS:


Desigualdade e privatização da democracia.



Emergência urbana: debates sobre as cidades.



Espaço e sociedade.



Estado e políticas públicas municipais.



Formas, modos e condições do viver e morar nas cidades brasileiras.



Megacidades: urbanização precária e conexões globais.



Mobilidade urbana: território, transportes e sociedade.



Realidade brasileira: formação social, geográfica e econômica.

UNIDADES CURRICULARES
Cidades vividas, cidades imaginadas
Desigualdade e privatização da
democracia
Mobilidade urbana: território,
transportes e sociedade
Espaço e relações sociais
Luta de classes, política e utopia
Mobilidade urbana: território,
transportes e sociedade
Autogestão do trabalho e Economia
Solidária

HORÁRIO VAGAS CHT
TERÇA
9 às 13
TERÇA
9 às 13
TERÇA
9 às 13
TERÇA
14 às 18
TERÇA
14 às 18
TERÇA
14 às 18
QUARTA
9 às 13

DOCENTES

40

60

Joana Barros,
Ricardo Santhiago

40

60

Patrícia Laczynski

40

60

Ricardo Silva

40

60

Marcos Xavier

40

60

Joana Barros,
Gustavo Prieto

40

60

Ricardo Silva

40

60

Egeu Esteves

Culturas da Cidade

QUARTA
9 às 13

40

60

Estado e políticas públicas municipais

QUARTA
9 às 13

40

60

Ricardo Santhiago,
Silvia Lopes e
Tiaraju D’Andrea
Magaly Marques
Pulhez,
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Patrícia Laczynski
Cidade e subjetividade

QUARTA
14 às 18

Emergência urbana: debates sobre as
cidades

QUARTA
14 às 18

Formas e modos de viver e morar nas
cidades brasileiras
Megacidades: Urbanização Precária e
Conexões Globais
Realidade brasileira: formação social,
geográfica e econômica

QUARTA
14 às 18
QUINTA
9 às 13
QUINTA
9 às 13

Gestão e Prevenção de Riscos Urbanos

40

60

40

60

40

60

40

60

40

60

QUINTA
9 às 11

40

30

QUINTA
11 às 13

40

30

QUINTA
14 às 18

40

60

Direito à cidade e conflitos urbanos

QUINTA
14 às 18

40

60

Estado e políticas públicas municipais

QUINTA
14 às 18

40

60

Políticas nacionais de unidades de
conservação e de saneamento básico e
sua implantação
Cartografias e representações do
mundo

Egeu Esteves
Giovanna Milano,
Guilherme Petrella,
Magaly Marques
Pulhez
Anderson Kazuo
Nakano
Ricardo Silva
Marcos Xavier,
Gustavo Prieto
Tiago Martins,
Jaqueline Bória
Fernandez
Jaqueline Bória
Fernandez, Tiago
Martins
Silvia Lopes,
Ricardo Silva
Guilherme Petrella,
Álvaro Pereira,
Giovanna Milano
Magaly Marques
Pulhez,
Patrícia Laczynski

6) Pré-requisitos
Verifiquem, nas orientações específicas de cada curso, os pré-requisitos das Unidades
Curriculares, quando houver.

Guarulhos, 27 de junho de 2019.
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