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SECRETARIA ACADÊMICA GERAL
Rua Sena Madureira 1500 - Bairro Vila Clementino - São Paulo - SP CEP 04021-001 - http://www.unifesp.br

NOTA TÉCNICA Nº 42/2020/SECRETARIA ACADÊMICA GERAL

PROCESSO Nº 23089.106801/2020-11

INTERESSADO: SECRETARIA ACADÊMICA - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

ORIENTAÇÕES OFERTA UCS OPTATIVAS

 

 

Em razão da deliberação do Conselho de Graduação realizado em 29/04/2020, o início das atividades das UCS OPTATIVAS  teve o período alterado de 29/04 a
10/06 para 04/05/2020 a 12/06/2020, tendo seu deferimento realizado pelo STI e SAG.

Segue abaixo orientações complementares para o inicio das atividades:
 

A)Conferência dos deferimentos pelos estudantes
 

Será feita diretamente pelo sistema Remat nos cursos semestrais e no sistema de ele�vas nos cursos anuais.

 

 

B)Período de consulta - alteração do planejamento - CURSOS SEMESTRAIS

 

O período de consulta será dia 04/05/2020, a par�r das 9h, diretamente no sistema Remat

 

C)Período de exclusão - alteração do planejamento - CURSOS SEMESTRAIS

 

O período de exclusão das UCs pelos discentes passa a ser feito diretamente no sistema Remat nos cursos semestrais, pelo período de 05/05/2020 a
13/07/2020

Para os CURSOS ANUAIS, permanece o pedido de exclusão nas Secretaria Acadêmica , pelo período de 04/05/2020 a 13/07/2020.

 

D)Período de exclusão - secretarias - CURSOS SEMESTRAIS

Os servidores das secretarias deverão acessar o relatório de exclusões do Remat a par�r de 14/07/20 e realizar a exclusão da UC solicitada pelo estudante no SIU

 

E) Acesso a Pasta Verde pelo docente

 

Estará disponivel a par�r de 04/05/2020.

 

F) Acesso ao moodle

 

Em caso de duvidas de docentes/estudantes, para primeiro acesso ao moodle EAD (tanto para docentes quanto para estudantes), favor seguir os passos abaixo:

1)  Criação de usuário e senha da intranet;

2)  Acesso ao site da ProGrad    https://www.unifesp.br/reitoria/prograd/ 

3) Conforme figura abaixo, à direita  destacado em vermelho consta "Acesso ao moodle da graduação".. Preencha o usuário e senha da intranet e selecione o
ambiente "graduação"

 

https://www.unifesp.br/reitoria/prograd/
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Após acesso ao moodle, para maiores informações, favor entrar em contato com a SEAD: sead@unifesp.br

 

G)Problemas de acesso a Intranet  estudantes ingressantes

 

O estudante deveria ter contactado o suporte  5089-9222 , ou a estrutura de suporte publicada na Intranet: 

Segunda - Sexta (Atendimentos: Telefone, Online, Formulário, Presencial e Ofício) das 07h00min as 18h00min.

Finais de Semana e Feriados (Atendimento: Telefone) das 07h00min as 19h00min - regime de plantão 12x36 - atendimento emergencial.

 

 

Documento assinado eletronicamente por Ruy Rogerio Machado Palmeiro, Chefe de Divisão, em 30/04/2020, às 18:26, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida clicando aqui, ou pelo endereço: "h�ps://sei.unifesp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0" informando o código verificador 0299324 e o código CRC 324E816A.

Referência: Processo nº 23089.106801/2020-11 SEI nº 0299324

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.unifesp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

