
 

2020 - Matrícula – UCs optativas EAD 

Mudança de horário: 

O processo de matrícula, opcional, nas Unidades Curriculares Optativas à distância para 

os estudantes da graduação dos cursos anuais e semestrais terá início nesta sexta-feira, 

24/04/20, a partir das 13 horas. 

A oferta das UCs optativas EAD foi deliberada no Conselho Universitário de maneira 

extraordinária como uma das ações desenvolvidas no período de pandemia Covid-19. 

  

O(a) estudante do curso anual poderá acessar o 

link https://remat.unifesp.br/anual/index.php e realizar sua matrícula. 

 

O(a) estudante do curso semestral poderá acessar o link https://remat.unifesp.br/app/ e 

realizar sua matrícula. 

Estudantes do Curso Superior de Tecnologia em Design Educacional não participarão 

do processo. 

 

Demais informações podem ser acessadas no informe abaixo.  

 

 

Informe nº 10 de 23 de abril de 2020 

 

Dispõe sobre orientações para o 

processo de matrícula nas Unidades 

Curriculares optativas emergenciais 

2020. 

 

  A Pró-Reitora de Graduação da Universidade Federal de São Paulo divulga informações 

a respeito do processo de matrícula para os estudantes dos cursos de graduação da Unifesp. 

As matrículas ofertadas são para Unidades Curriculares Optativas, a serem cursadas à 

distância (EaD), entre 29 de abril de 2020 de 10 de junho de 2020. 

  Sendo Unidades Curriculares Optativas não contabilizam horas para integralização do 

curso, nos termos do Regimento da Graduação: 

Art. 74. As Unidades Curriculares podem ser: 

(..) 

https://www.unifesp.br/reitoria/prograd/servicos-menu/servicos-da-graduacao/noticias-sub-servicos/767-2020-rematricula-cursos-semestrais
https://remat.unifesp.br/anual/index.php
https://remat.unifesp.br/anual/index.php
https://remat.unifesp.br/app/


 

 

III - 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. 

 

  A matrícula nas Unidades Curriculares Optativas dos cursos de regime anual e 

semestral ocorrerá em um período para todos os cursos presenciais. 

  Por ser uma oferta excepcional e composta por Unidades Curriculares Optativas, a 

matrícula está aberta também para os ingressantes de 2020 dos cursos presenciais. 

  Não haverá período de matrícula para os estudantes do Curso Superior de Tecnologia 

em Design Educacional (Tede). 

   1º período: período no qual o acadêmico escolhe as unidades curriculares (UCs) que 

deseja cursar no período letivo excepcional. 

2º período (exclusão): período no qual o acadêmico poderá, via requerimento à 

secretaria acadêmica de seu Campus,  somente excluir UCs da sua proposta de matrícula. 

             Segue abaixo calendário com os períodos de matrícula nas UCs optativas emergenciais: 

 

CALENDÁRIO DE MATRÍCULA PARA O 1º SEMESTRE 2020 

Cursos de Regime Anual e Semestral 

CAMPI: BAIXADA SANTISTA, DIADEMA, GUARULHOS, OSASCO,  

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, SÃO PAULO e ZONA LESTE 

 

1º Período 

(Rematrícula) 

 

Deferimento  

 

Exclusão UC 

 

24/04/20 à 26/04/20 

 

27/04/20 

 

29/04 a 13/07 
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