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INFORMATIVO INGRESSANTES 2022 – CURSO PEDAGOGIA
MATRÍCULA NA UC PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E PESQUISA I

Cares estudantes,

Bem-vindes à Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da UNIFESP e ao curso de
Pedagogia!

Neste primeiro semestre do curso, todes estudantes são matriculades obrigatoriamente em
cinco disciplinas, nomeadas na UNIFESP como unidades curriculares (UC´S):

● 2270 – História social da escola
● 8579 – Política Educacional no Brasil
● 8580 – Educação das Relações étnico-raciais
● 8581 – Sociologia e Educação: ação da escola no Brasil
● 8583 – Práticas Pedagógicas e Pesquisa I (PPPI)

Para verificar o número das salas e o dia da semana de cada UC, acesse o Quadro Semanal de
Aulas do curso publicado na página do Apoio Pedagógico
https://www.unifesp.br/campus/gua/quadros-semanais/1-2022.

Para os caloures de Pedagogia as aulas terão início no dia 12/04/2022, já que o(a)s estudantes
devem indicar primeiro a linha da PPPI que tem interesse antes do início das atividades.

A UC 8583 – Práticas Pedagógicas e Pesquisa I (PPP I) está organizada em um conjunto de
linhas temáticas à escolha dos estudantes em cada semestre. Esta UC se caracteriza como
espaço de diversificação e aprofundamento de estudos e se propõe a viabilizar o contato dos
estudantes com experiências educativas, especialmente as não escolares, por meio de
pesquisas de campo, vivências exploratórias e de intervenção na comunidade. Para o 1º
semestre de 2022 são oferecidas as seguintes linhas temáticas:

VESPERTINO:

● Linha 1: Alfabetização e seus métodos Prof. Dr. Fernando Rodrigues de Oliveira
● Linha 2: Crianças e espaços públicos Profª. Drª. Célia Serrão
● Linha 3: Jogos e o Ensino de Ciências Profª. Drª. Adriana Braga
● Linha 4: Iniciação à Prática de Contação de Histórias Profª. Drª. Maria Cecilia

Sanches
● Linha 5: Trabalho de campo e ensino de Geografia Profª. Drª. Jerusa Vilhena
● Linha 6: Leitura de Clássicos da Educação e Experiências Educacionais Inovadoras

Profª. Drª. Márcia Aparecida Jacomini
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NOTURNO:

● Linha 1: Literatura infantil, diversidade e inclusão escolar - Profª. Drª Maria de Fátima
de Carvalho

● Linha 2: Crianças e espaços públicos - Profª. Drª. Célia Serrão
● Linha 3: Jogos e o Ensino de Ciências - Profª. Drª. Adriana Braga
● Linha 4: Jogos e brincadeiras na educação escolar - Prof. Dr. Adalberto dos Santos

Souza
● Linha 5: Territorialidades da Educação em Guarulhos: escola pública, professores e

famílias - Prof. Dr. Jorge Barcellos
● Linha 6: Educação não formal de pessoas jovens e adultas - Profª. Drª Mariângela

Graciano

Para realizar a escolha das UC´s, é necessário preencher o formulário
ttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKWE4T0Ju9bN_OrwsZEDZLpViCFMoYw1Ia
G5e0KhDSnSCpNA/viewform até o dia 19/04/2022, indicando duas opções de linha temática
no turno em que realizou a matrícula. O resultado estará disponível no próprio site no dia
20/04/2022. O início das atividades das PPPs está previsto para o dia 25/04/2022.

Atenção: No momento do preenchimento, verifique se há vagas disponíveis na linha de
interesse. É vedada a indicação de linhas em outro turno (ex: aluno do vespertino solicitar
linha do noturno).

É importante frisar que, como esta UC não tem encontro presencial semanal, é necessário
entrar em contato com o(a) docente responsável pela linha ou aguardar que o(a) docente o
faça via e-mail. O e-mail institucional do(a)s docentes está disponível no site do campus, em
institucional/ docentes. https://www.unifesp.br/campus/gua/institucional/academico/docentes
Caso não saiba seu número de matrícula, verifique aqui:
https://www3.unifesp.br/prograd/app_prograd/consulta_matricula/controle_consulta_numero_
matricula/controle_consulta_numero_matricula.php

Coordenação do curso de Pedagogia
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