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ORIENTAÇÕES GERAIS DE REMATRÍCULA
2° SEMESTRE 2016
Prezados (as) estudantes,
Entre os dias 19 e 22/08/2016 ocorrerão as inscrições para a 1ª Fase da Rematrícula On-line,
referente às aulas do 2º semestre letivo de 2016.
O aluno deverá acessar o sistema de rematrícula através do endereço
https://remat.unifesp.br/app/ , com seu login e senha pessoais da intranet (o aluno que ainda
não possuir senha de acesso deve realizar o cadastro previamente).
O primeiro período de rematrícula é o mais importante. É apenas neste período em que
o estudante tem vaga garantida nas unidades curriculares (UC)`s do termo em que está
matriculado e prioridade em caso de provável formando. Caso a rematrícula seja efetivada
apenas no 2º período, que ocorrerá entre 26 e 28 de agosto de 2016, os estudantes ficarão
dependentes da existência de vagas remanescentes nas UC’s. Não deixe de acessar no
primeiro período!
Para saber em quais unidades curriculares se inscrever, é necessário verificar o quadro
semanal para o 2º semestre de 2016 de seu curso, publicado no site
http://www.unifesp.br/campus/gua/informes-eflch/769-quadros-de-aulas-2-semestrede-2016 .
Reiteramos que a indicação de UC´s por termo não é OBRIGATÓRIA (pois a montagem da
grade é flexível), mas é RECOMENDADA para a garantia dos deferimentos de matrícula.
As Uc´s ELETIVAS são optativas que devem ser realizadas no próprio curso, enquanto que
os DOMÍNIOS CONEXOS são optativas que podem ser realizadas em qualquer curso do
campus. Todas as Uc´s obrigatórias e eletivas dos outros cursos são consideradas domínio
conexo (as exceções estão marcadas nos quadros semanais e são geralmente disciplinas de
estágio, monografia, TCC, Idiomas (exceto quando para Leitura de Textos, etc).
É importante levar em consideração o número de vagas disponível (vide quadro semanal)
quando for fazer suas escolhas e lembrar que os cursos oferecem apenas 10% das vagas para
Domínio Conexo, ou seja, uma disciplina em que constam 72 vagas, apenas 6 são destinadas
para alunos de outros cursos.
É obrigatória a inscrição em pelo menos 3 UCs (50% da carga horária semanal prevista para o
período letivo), exceto o estudante próximo à conclusão do curso que tenha que cumprir carga
horária inferior;
Critérios em ordem de prioridade para deferimento da inscrição em todas as UCs:
1º) alunos que solicitaram inscrição em UC indicada para ser cursada no termo em que o
aluno está matriculado;
2º) Alunos mais próximos de integralizar o curso;
3º) Alunos sem reprovação por frequência na mesma Unidade Curricular;
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4º) Alunos com maior Coeficiente de Rendimento - CR;
5º) Aluno vinculado a cursos do mesmo campus;
6º) Aluno vinculado a cursos de outros campi.
A inscrição em UC’s poderá ser indeferida, principalmente, nos seguintes casos:
a) Falta de pré-requisitos para cursar a UC solicitada.
b) Inscrição em duas ou mais UC’s ofertadas no mesmo dia e horário.
c) UC já cursada ou aproveitada.
d) Falta de Vagas na UC.
É importante lembrar que esse é um período de inscrições. Isso significa que tal solicitação
passará por análise das coordenações de cursos e poderá ser deferida ou indeferida. 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,
NO 2º PERÍODO DE REMATRÍCULA (26 a 28 de agosto). ATENÇÃO: Devido ao atraso
no início das aulas do 1º semestre, para o próximo semestre NÃO haverá o 3 º período de
acomodação, portanto o aluno deve finalizar a escolha de UC´s no 2º período. Não haverá
possibilidade de ajustes posteriores.
O resultado da análise da primeira fase estará disponível em 26/08/2016, quando se inicia o
segundo período na página da rematrícula (https://remat.unifesp.br/app/). Após o início das
aulas, será aberto o 4º Período (05 a 16/09) destinado exclusivamente às exclusões de
matrículas que o estudante não queira mais cursar.
ATENÇÃO: 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.
Início do 2º semestre letivo de 2016: 29/08/2016. Demais prazos relativos ao 2º semestre,
vide Calendário Acadêmico Trancamento de Matrícula
No período entre 19/08/2016 e 29/09/2016 poderão ser realizadas as solicitações de
trancamento para o 2º semestre letivo de 2016. Lembramos que o artigo 116 do regimento da
graduação permite o trancamento de até dois semestres letivos. 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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Libras
A UC LIBRAS será ofertada, exclusivamente, aos estudantes dos cursos de Ciências Sociais,
História e Filosofia. Serão priorizados os alunos que estão mais próximos de concluir o curso.
Se você é provável formando de licenciatura do 2º semestre de 2016 e ainda não cursou
Libras, NÃO DEIXE DE SOLICITAR MATRÍCULA NA UC NO 1º PERÍODO, para não
correr o risco de ficar sem a vaga na disciplina. Estão disponíveis apenas 15 vagas para cada
curso.
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).
As Unidades Curriculares para formação de professores oferecidas por cada curso
são:
 Cânone e Escola – UC oferecida pelo curso de Letras
 Ciências Sociais e Meio Ambiente – UC oferecida pelo curso de Ciências Sociais
 Ensino/Aprendizagem na Leitura em Língua Espanhola: aspectos práticos e
metodológicos – UC oferecida pelo curso de Letras
 Filosofia, Ensino e Formação II - UC oferecida pelo curso de Filosofia
 Filosofia, Ensino e Formação III - UC oferecida pelo curso de Filosofia
 O Contemporâneo no ensino de História: pressupostos e linguagens – UC oferecida
pelo curso de História
 Tópicos em História, Culturas e Linguagens Afro-brasileiras – UC oferecida pelo
curso de Letras
Todas as UC’s de Pedagogia, com exceção de:






Fundamentos Teórico-práticos do ensino da Língua Portuguesa (UCFP só para alunos
de Letras)
Fundamentos Teórico-práticos do ensino da Matemática II
Práticas pedagógicas programadas
Residência Pedagógica
TCC

UC´s EAD
Serão ofertadas para o campus Guarulhos no 2º semestre de 2016, as seguintes UCs EAD
(multicampi) optativas:
- 5470 - Libras EAD;
- 6899 - Jogos, Games e Gamificação;
Caso queira matricular-se, as Uc´s estão cadastradas no curso: Pedagogia - Noturno 4º termo.
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As disciplinas optativas NÃO são consideradas eletivas e NÃO contabilizam na carga horária
para conclusão do curso.
Pré-requisitos
Verifiquem, nas orientações específicas de cada curso, os pré-requisitos das Unidades
Curriculares, quando houver.
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ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS POR CURSO
2° SEMESTRE 2016
CIÊNCIAS SOCIAIS
Prezados alunos de Ciências Sociais,
Como é sabido, após a reforma curricular de 2014 houve uma série de mudanças na grade do
curso, especialmente na distribuição dos conteúdos das UCs fixas das três áreas (Sociologia,
Antropologia e Ciência Política) e das UCs de Pesquisa. A seguir, damos alguns
esclarecimentos sobre as UCs que serão ofertadas nesse semestre.
1) Sociologia I é Durkheim, Sociologia III é Weber.
2) A UC Ciência Política III terá um novo conteúdo, que abarcará o estudo das Instituições
Políticas e da Política Comparada, uma importante área da Ciência Política contemporânea.
Quem tiver sido reprovado na antiga UC Ciência Política III (História Política do Brasil)
NÃO DEVE se matricular nessa UC.
Nesse caso, é preciso aguardar a oferta posterior da nova UC Ciência Política IV, que conterá
o antigo conteúdo de História do Brasil pós-Vargas.
3) A UC Antropologia III que será oferecida nesse semestre cobre o conteúdo da
Antropologia Francesa e do Estruturalismo. Assim, aqueles alunos que tiverem sido
reprovados na antiga UC Antropologia II, que cobria esse conteúdo, deverão fazer a matrícula
nessa UC.
4) A UC Pesquisa IV – Projeto de Pesquisa é equivalente à antiga UC Lab I.
5) As UCs Pesquisa V e Pesquisa VI são não-presenciais, e são organizadas pela relação
aluno – orientador, com o objetivo de realizar o Trabalho de Conclusão de Curso.
Excepcionalmente, neste 2º semestre de 2016, ainda como efeito do adiamento do 1º semestre
de 2015, os estudantes poderão cursar as UCs Pesquisa V e Pesquisa VI simultaneamente.
Contudo, é obrigatório para matrícula nessas UCs que o estudante indique o docente que o
orientará em seu TCC. Assim, é preciso que o estudante já tenha entrado em contato com o
professor ou professora, apresentado sua intenção de pesquisa e que o 2 docente tenha
aceitado a orientação. O aluno deverá, obrigatoriamente, além de inscrever-se na(s) UC(s) na
página
da
rematrícula,
preencher
formulário
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesvMST_F0XfqVe0IBVXn0dT0eqEr_bDzd1q
wvKDpxgbhWRA/viewform ) em que indicará qual docente será o orientador.
6) As UCs Seminário de Leituras Dirigidas I e II deixaram de ser ofertadas a partir de 2014.
Os ingressantes de 2011, 2012 e 2013 que não cursaram alguma dessas UCs deverão cursar
alguma Unidade Curricular Eletiva (ou Domínio Conexo Eletivo) em substituição.
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FILOSOFIA
A UC Estágio Curricular IV é obrigatória para licenciatura. Essa UC não está vinculada a um
dia da semana ou a um professor específico, mas a matrícula deve ser solicitada normalmente.
HISTÓRIA
Pré-requisitos
De acordo com os regulamentos internos, algumas UC´s do curso de História possuem prérequisitos, como segue:
Estágio Supervisionado II – Estágio Supervisionado I (os alunos que haviam se matriculado
na UC no 1º sem de 2016, devem matricular-se novamente para o 2º sem)
Monografia I - Laboratório de Pesquisa e Ensino em História I, II e III; Introdução aos
Estudos Históricos e Teoria da História I e II;
Monografia II – Monografia I.
Certificação de Patrimônio
Ingressantes 2012 a 2014
No 2º semestre de 2016, será ofertada a UC Patrimônio, Prática e Pesquisa, obrigatória para
os ingressantes entre 2012 e 2014, que desejam pedir a certificação em Patrimônio. Uc´s
necessárias para certificação:
Arqueologia Histórica
Educação Patrimonial
História e Arquivos
História, Cultura Material e Museus
História e Patrimônio Imaterial
História, Espaço e Patrimônio Edificado
Patrimônio, Prática e Pesquisa
Ingressantes até 2011
Os alunos que ingressaram até 2011 devem entregar pelo menos 60 horas de atividades
complementares na área de patrimônio, dentre as 200 horas obrigatórias. Não há
obrigatoriedade de cursar a UC Patrimônio, Prática e Pesquisa.
Arqueologia Histórica
Educação Patrimonial
História e Arquivos
História, Cultura Material e Museus
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História e Patrimônio Imaterial
História, Espaço e Patrimônio Edificado
História, Memória e Patrimônio (fixa Bacharelado e Licenciatura)
Atividades Complementares em Patrimônio 60 horas
Ingressantes a partir de 2015
Na nova matriz curricular, válida para os ingressantes a partir de 2015, as disciplinas de
patrimônio foram incorporadas ao Bacharelado e portanto não serão oferecidas certificações.
HISTÓRIA DA ARTE
A coordenação de História da Arte recomenda aos alunos que ingressaram no curso em 2015,
cursar a UC 2990 Arte Ocidental I ofertada extraordinariamente no segundo semestre de 2016
pela Profa. Dra. Letícia Squeff.
Ressaltamos a importância de seguir essa recomendação, uma vez que existe uma grande
demanda pela disciplina, devido ao cancelamento do primeiro semestre de 2015, que não
pôde ser atendida no primeiro semestre de 2016 e tampouco será futuramente.
Informamos ainda que extraordinariamente esses alunos terão prioridade nos pedidos de
matrícula na UC 2990 neste semestre. Caso não cursem a disciplina agora, conforme
recomendado, nos próximos semestres os deferimentos dos pedidos de matrícula para Arte
Ocidental I estarão sujeitos às normas do regimento da Prograd.
LETRAS
Estágios Supervisionados:
Para se iniciar o Estágio Supervisionado I ou II de todas as licenciaturas é necessário que:
(i) o aluno curse concomitante a correspondente UC de Fundamentos I/II ou já a tenha
cursado;
(ii) o aluno tenha concluído as unidades curriculares do 1º ao 5º termo, conforme legislação
vigente.
Os seguintes pré-requisitos estão em vigor, conforme os novos PPCs:
UC oferecida → Pré-requisito
· Língua Grega III → Língua Grega II
· Língua Grega IV → Língua Grega III
. Língua Latina III --> Língua Latina II
· Língua Espanhola III → Língua Espanhola II
· Língua Espanhola V → Língua Espanhola IV
· Língua Francesa III → Língua Francesa II
· Língua Francesa V → Língua Francesa IV
· Língua Inglesa III → Língua Inglesa II
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· Língua Inglesa V → Língua Inglesa IV
· Literaturas de Língua Inglesa II → Língua Inglesa III
· Fundamentos do Ensino de Língua Espanhola II → Fundamentos do Ensino
de Língua Espanhola I
· Fundamentos do Ensino de Língua Francesa II → Fundamentos do Ensino
de Língua Francesa I
· Fundamentos do Ensino de Língua Inglesa II → Fundamentos do Ensino de
Língua Inglesa I
OBS.: Em caso de dúvidas, o aluno deve consultar o PPC correspondente ao seu curso,
disponível no Moodle Letras:
http://ead.unifesp.br/graduacao/course/view.php?id=1301
Contatos Coordenações:
Português Bacharelado: Prof. Rafael Minussi (rafaelminussi@yahoo.com.br)
Português Licenciatura: Profa. Juliana Loyola (juloyola1914@gmail.com)
Port-Espanhol Bacharelado: Profa. Andreia Menezes (andreiasmenezes@gmail.com)
Port-Espanhol Licenciatura: Profa. Simone Nacaguma (snacaguma@gmail.com)
Port-Francês Bacharelado: Profa. Ana Cláudia R. Ribeiro (anaclaudiarr@hotmail.com)
Port-Francês Licenciatura: Profa. Denise Radanovic (denise.radanovic@gmail.com)
Port-Inglês Bacharelado: Prof. Luciano Garcia Pinto (lucianuscaesar@gmail.com)
Port-Inglês Licenciatura: Prof. Carlos Renato Lopes (carelo@uol.com.br)
PEDAGOGIA
PPP (Práticas Pedagógicas Programadas)
Assim como no semestre passado, no sistema de rematrícula online já constam as Turmas
oferecidas. O aluno deve se inscrever na turma de seu interesse e, posteriormente, seguindo o
calendário de rematrícula publicado pela Pró-Reitoria de Graduação, verificar o parecer dado
ao seu pedido (como ocorre com todas as UCs). Há um limite de vagas em cada turma e em
caso de mais pedidos do que vagas, os deferimentos serão feitos seguindo as regras do
Regimento da Graduação. O aluno que tiver seu pedido indeferido poderá solicitar inscrição
em outra linha, na 2ª fase de rematrícula, de acordo com as vagas ainda disponíveis.
Residência Pedagógica
Para cursar as UCs de Residência Pedagógica é necessário ter disponibilidade de horários que
não coincidam com o período em que o graduando se encontra matriculado.
As Residências Pedagógicas EJA e Gestão Educacional possuem o seguinte prérequisito:
Ter cursado RP de Educação Infantil ou Ensino Fundamental ou ter experiência comprovada
na Educação Básica.
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Somente as inscrições presenciais – realizadas no período informado pela coordenação do
curso (de 10 a 12 de agosto) – serão inseridas, deferidas no sistema e incluídas no histórico
dos alunos.
Após o deferimento da matrícula aguarde o contato de seus preceptores ou Coordenadores das
modalidades:
RPEI – Prof.ª Dr.ª Maria de Fátima Carvalho
RPEF – Prof. Dr. Jorge Barcellos
RPEJA - Prof.ª Dr.ª Mariângela Graciano
RPGestão - Prof.ª Dr.ª Marcia Jacomini
Mudança na Matriz Curricular (Válida a partir de 2015)*
Na reunião do Conselho de Graduação do mês dezembro de 2014, foram aprovadas
alterações na Matriz Curricular do Curso de Pedagogia, conforme a Matriz Curricular que
segue abaixo. Pedimos a todos os alunos que verifiquem a nova Matriz Curricular e se
atentem aos seguintes aspectos:
Mudança de UCs fixas
As UCs abaixo foram excluídas da Matriz, ou seja, a partir do 1º semestre de 2015 deixaram
de ser oferecidas:
-Introdução ao Campo da Educação
-Fundamentos Políticos e Pedagógicos da Educação Infantil I
-Fundamentos Políticos e Pedagógicos da Educação Infantil II
-Laboratório de ensino e pesquisa educacional
-Monografia
As UCs abaixo foram incluídas na Matriz, ou seja, a partir do 1º semestre de 2015 passaram a
ser oferecidas, seguindo seus respectivos Termos de oferta:
- Educação de Jovens e Adultos: Diversidade e Práticas Educativas
- Política e Gestão da Educação Infantil
- Organização do Trabalho Pedagógico na Educação Infantil
-TCC
A nova Matriz Curricular vale para todos os alunos, independente do ano de ingresso, por
isso, para que os alunos ingressantes dos anos 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e
2014 foram aprovadas as equivalências, conforme tabela abaixo. Em outras palavras, o aluno
que já tenha cursado com aprovação uma ou mais da UCs excluídas não precisa cursar a sua
UC equivalente (incluída da nova Matriz), respeitando as equivalências apresentadas na
tabela.
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Coluna I - UC Incluída
Educação de Jovens e Adultos:
diversidade e práticas educativas
Política e Gestão da Educação
Infantil
Organização do Trabalho Pedagógico na
Educação

Laboratório de ensino e pesquisa
educacional
TCC

Equivalente à
Equivalente à
Equivalente à

Coluna II - UC Excluída
Introdução ao Campo da
Educação
Fundamentos Políticos e
Pedagógicos da Educação Infantil I
Fundamentos Políticos e Pedagógicos da
Educação
Infantil II

Equivalente à

Eletiva de Área

Equivalente à

Monografia

Domínios Conexos e Eletivas de área
Os Domínios Conexos fixos (“Leitura e Interpretação de textos Clássicos” e “Filosofia
Geral”) não sofreram alterações.
No que se refere aos Domínios conexos de escolha do aluno e as Eletivas de área, a nova
Matriz determina que o aluno deve cumprir 6 UCs Eletivas, destas 6 até 2 podem ser
feitas como Domínio Conexo, ou seja, cursar Domínio Conexo (com exceção dos fixos
mencionados acima) agora é opcional. O importante é se atentar ao fato de que o aluno deve,
obrigatoriamente, cumprir 6 UCs eletivas, sendo permitido que no máximo 2 UCs de
Domínio Conexo sejam feitas fora do curso (Domínio Conexo), porém o aluno que preferir
cursar todas as 6 dentro do curso, poderá fazer isso.
Duração do Curso
A partir desta nova Matriz, o curso passa a ter, oficialmente, 9 semestres e, por conta disso,
em alguns Termos há a previsão de dia livre. O aluno que quiser se matricular em alguma UC
no dia previsto como livre, poderá fazer isso normalmente, seguindo as regras aplicadas à
Rematrícula Online.
TCC
De acordo com a nova Matriz Curricular todos os alunos devem cumprir o TCC o que, não
obrigatoriamente, será uma Monografia. O formato do TCC será definido entre o aluno e o
orientador, sendo que tal UC tem como pré-requisito que o aluno tenha cursado com
aprovação a UC “Metodologia da pesquisa no campo da Educação”. Lembramos que trata-se
de uma UC como as demais e, sendo assim, tal UC somente poderá ser incluída ou excluída
respeitando as datas determinadas no calendário de rematrícula publicado pela Pró-Reitoria de
Graduação. Pedidos de inclusão/exclusão fora de prazo serão automaticamente indeferidos.
Não há impedimentos para matrícula em tal UC dos alunos que já possuam alguma
reprovação em Monografia.
Contato Coordenação: coordenacao.pedagogia.unifesp@gmail.com
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