SOMENTE PARA OS ALUNOS DE PEDAGOGIA MATRICULADOS A
PARTIR DO 5º TERMO
PRÉ-MATRÍCULA DA RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA
A Residência Pedagógica é uma UC que corresponde aos Estágios Obrigatórios do
curso de Pedagogia e só podem ser cursadas por alunos matriculados a partir do 5º
semestre.
Por conta do atraso do setor TI, na implantação da Matrícula online de RP,

A PRÉ-MATRÍCULA DE RP SERÁ PRESENCIAL:
PERÍODO: A matrícula será realizada nos dias: 01, 02, 03 e 04 de AGOSTO de
de 2017
HORÁRIO: Das 09h30 às 20h00
LOCAL: Setor de estágios – SALA 36 – PRÉDIO ARCO
 Vocês receberão o Formulário de Pré-matrícula da RP por email, a partir da
Secretaria de Aulnos, com a oferta de datas/escolas/horários/ vagas de cada
modalidade de RP.
 Sigam as instruções e requisitos e se inscrevam – PRESENCIALMENTE - nas
vagas disponíveis - Inscrições que não respeitarem os requisitos não serão
deferidas e não terão suas matrículas efetivadas.
 Observe que existem pré-requisitos para se inscrever:
 RPEI e RPEF podem ser feitas sem pré-requisitos;
 RPEJA e RPGE requerem que você já tenha cursado, pelo menos, ou a RPEI ou a
RPEF.
 Nenhuma residência pode ser cursada no mesmo período em que você está
matriculado no curso. Ou seja, para fazer a residência, é necessário
disponibilidade em período diferente do seu curso na graduação.
 Somente as inscrições presenciais – realizadas no período acima no SETOR DE
ESTÁGIOS – serão inseridas, deferidas no sistema e incluídas no histórico dos
alunos.
 As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição no local (por ordem de
chegada).
 Os alunos podem se inscrever em mais de uma modalidade de RP, desde que
horários e datas não coincidam – verifique se você terá tempo para sair de uma

escola e chegar até a outra no horário indicado (as escolas não autorizam a entrada
após o horário, quer sejam de alunos, professores, funcionários e residentes)
 Escolha, no quadro de vagas, outras alternativas - opção de horários, datas,
modalidades - caso as vagas de sua preferência já tenham sido preenchidas.
 Caso você não consiga se inscrever na modalidade/grupo de seu interesse
coloque seu nome na Lista de Espera – O aluno pode se inscrever em apenas
uma (1) das opções de lista de espera: Apenas uma (1) opção de lista de espera em
cada modalidade – desde que não esteja inscrito em alguma das vagas nos grupos
desta modalidade.


Aguarde o contato do Coordenador/Preceptor da Modalidade de RP que você
se inscreveu.

Coordenação Geral de RP
Prof.ª Dr.ª Vanessa Moretti
Coordenadores das Modalidades:
RPEI – Prof.ª Dr.ª Érica Guarrutti
RPEF – Prof.ª Dr.ª Cecília Sanches
RPEJA - Prof.ª Dr.ª Mariângela Graciano/ Prof. Dr. Emerson Izidoro
RPGestão - Prof.ª Dr.ª Célia Giglio

