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1. ORIENTAÇÕES PARA A REMATRÍCULA: 

 

Caro(a) estudante, 

 

Conforme Portaria Prograd n° 3032/2021, o regime de Atividades Domiciliares Especiais (ADE) 

consiste de atividades acadêmicas realizadas em regime domiciliar, sob orientação docente à 

distância, em circunstâncias excepcionais de suspensão de atividades letivas presenciais devido à 

pandemia da Covid-19.  

 

A Rematrícula On-line referente ao 2° semestre de 2021 ocorrerá no período de 16/09 a 03/12/2021, 

no endereço: https://remat.unifesp.br/app/, através das seguintes fases: 

  

16/09/2021 18/09/2021 Rematrícula Online – 1ª fase: Inclusão de UCs  

16/09/2021 05/11/2021 Solicitação de trancamento de Matrícula (via sistema de rematrícula) 

22/09/2021 23/09/2021 Rematrícula Online – 2ª fase: Inclusão e exclusão de UCs 

28/09/2021 Rematrícula Online – 3ª fase: Inclusão e exclusão de UCs 

04/10/2021 03/12/2021 

Rematrícula Online – 4ª fase: Somente exclusão de UCs  

o(a) estudante pode realizar exclusões até permanecer matriculado(a) em  

pelo menos 1 UC para se manter “em curso” 

04/10/2021 Início do 2° semestre de 2021  

 

O Calendário Acadêmico do ano letivo de 2021 está disponível em:  

https://www.unifesp.br/campus/gua/graduacao/calendario-academico 

 

Critérios para deferimento da inscrição nas UCs:  

 

De acordo com o artigo 112 do Regimento Interno Prograd de 2014, “para o preenchimento das 

vagas em qualquer Unidade Curricular, serão considerados os seguintes critérios, em ordem de 

prioridade:” 

   

I - Seguir o currículo padrão. 

II - Estar mais próximos de integralizar o curso. 

III - Não ter reprovação por frequência na Unidade Curricular. 

IV - Possuir maior CR. 

V - Estar vinculado a cursos do mesmo campus. 

VI - Estar vinculado a cursos de outros campi. 

 

 

https://www.unifesp.br/reitoria/prograd/legislacao-normas/category/66-portarias
https://remat.unifesp.br/app/
https://remat.unifesp.br/app/
https://www.unifesp.br/campus/gua/graduacao/calendario-academico
https://www.unifesp.br/campus/gua/normas-e-regulamentos/regimento-interno-prograd


Ministério da Educação 

Universidade Federal de São Paulo 
Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas 

 Campus Guarulhos 

Núcleo de Apoio Pedagógico 

________________________________________________________________________________ 

2 

 

A inscrição em UC poderá ser indeferida, principalmente, nos seguintes casos: 

 

● Matrícula em curso/termo/turno diferente daquele em que o estudante está matriculado. 

● Falta de Vagas na UC.  

● Falta de pré-requisitos para cursar a UC solicitada.  

● Inscrição em duas ou mais UC ofertadas no mesmo dia e horário.  

● UC já cursada ou aproveitada. 

 

Observações Importantes:  

 

● Para a 1ª fase de rematrícula, as vagas destinadas para Domínio Conexo são limitadas, salvo 

exceções, em 10% do total das vagas ofertadas nas UCs que aceitam estudantes de outros cursos. 

A partir da 2ª fase de rematrícula, as vagas remanescentes de Domínio Conexo são distribuídas em 

igual proporção para estudantes do curso (50%) e de outros cursos (50%), conforme deliberação da 

Câmara de Graduação.   

 

● A inclusão de UCs pelo estudante nas três fases de rematrícula não assegura as vagas. A 

solicitação passará por análise e poderá ser deferida ou indeferida. Portanto, o estudante deverá 

salvar o comprovante de rematrícula e aguardar pela análise e publicação do resultado no próprio 

site da rematrícula. Em caso de indeferimento, o aluno deverá consultar a Tabela de Vagas 

Remanescentes e poderá, na fase seguinte da rematrícula, excluir a UC indeferida e solicitar a 

matrícula em outra UC que ainda tenha vaga.  

 

● O quantitativo de vagas disponível no sistema de rematrícula deve ser desconsiderado, assim 

como o percentual de carga horária cumprida, dado que ambas as informações não contemplam as 

necessidades e especificidades dos cursos do campus Guarulhos. A quantidade correta de vagas  

disponíveis para o 2º e 3º períodos de rematrícula é publicada pelo Apoio Pedagógico aqui. 

 

● É responsabilidade do estudante acompanhar o processo de divulgação da análise e solicitar a 

substituição das UC indeferidas por outras com vagas remanescentes, se assim o desejar.   

 

● Não serão permitidas inclusões/exclusões de Unidades Curriculares fora dos prazos 

estabelecidos no calendário acadêmico, quaisquer que sejam os motivos alegados.  

 

● 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.  

 

 

https://www.unifesp.br/campus/gua/orientacoes-de-rematricula/2-2021
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1.1 ORIENTAÇÕES DE REMATRÍCULA CIÊNCIAS SOCIAIS 

 

● Pesquisa V: TCC I e Pesquisa VI: TCC II 

 

As UCs Pesquisa V e Pesquisa VI são UCs não presenciais organizadas pela relação aluno-orientador, 

com o objetivo de realizar o Trabalho de Conclusão de Curso. NÃO é possível cursá-las 

simultaneamente, uma vez que Pesquisa V é pré-requisito para Pesquisa VI (assim como Pesquisa 

IV - Projeto de Pesquisa é pré-requisito para Pesquisa V e VI).  

Para efetuar a rematrícula em Pesquisa V ou Pesquisa VI, o estudante deverá: 

1) Preencher o formulário online de indicação do(a) orientador(a): clique aqui  

2) Solicitar a rematrícula no sistema de Rematrícula Online.  

ATENÇÃO: é necessário indicar o orientador antes de solicitar a rematrícula nestas UCs. Caso 

contrário, o estudante terá seu pedido de rematrícula indeferido. 

 

 

1.2 ORIENTAÇÕES DE REMATRÍCULA FILOSOFIA 

Conforme Projeto Pedagógico de Filosofia, a partir do segundo semestre de 2022 todos os alunos 

do curso de Filosofia Bacharelado/Licenciatura deverão, obrigatoriamente, estar vinculados à nova 

matriz que já está em vigor para os estudantes que ingressam desde 2020. 

Assim, recomendamos que façam escolhas no processo de rematrícula considerando o que poderá 

ser aproveitado para o cumprimento da sua matriz de ingresso ou da matriz que estará vinculado/a 

ao se formar. 

É importante ressaltar que as UCs que possuem equivalências entre si não serão consideradas 2 

vezes. Caso o estudante curse UCs equivalentes, ficará com carga horária excedente, mas que não 

será utilizada para compensar o não cumprimento de UCs de outras categorias que são exigidas na 

matriz. 

Exemplo: Se o estudante cursar a UC (2276) Filosofia Geral I e a UC (8550) Introdução à História da 

Filosofia, as duas aparecerão no histórico escolar, mas como são equivalentes, somente uma delas 

será contabilizada; a segunda será considerada Optativa.  

Apresentamos a tabela de equivalências entre a matriz de quem ingressou a partir de 2020 e de 

estudantes que cursaram entre 2015 e 2019. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8ELQOLYeHX4Cf5S79MephrHtCq-p4lZ4OLy24SxJNwQIgNQ/closedform
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 Importante: Consulte o Projeto Pedagógico do Curso de Filosofia completo aqui. 

 

 Estudantes ingressantes a partir de 2020 não devem se matricular nas UCs abaixo: 

 

● 2276 - Filosofia Geral I (F). 

● Filosofia Geral - Turmas (DCF) – códigos diversos. 

● 2311 - Leitura e Interpretação de Textos Clássicos II (F). 

● Leitura e Interpretação de Textos Clássicos I - Turmas (DCF) – códigos diversos. 

● 6141 - Filosofia, Ensino e Formação I (FL). 

 

Estudantes ingressantes 2015 até 2019: é muito importante em seu planejamento estimar quando 

vai concluir seu curso, pois TODOS os estudantes que não se formarem até o 1º semestre de 2022 

serão migrados para a nova matriz no 2º semestre de 2022. Isso significa que se você pretende 

concluir o curso depois do 1º semestre de 2022, recomendamos que já faça seu plano de estudos 

com base na matriz atual de Filosofia - para ingressantes a partir de 2020 - e considerando as 

equivalências que apresentamos acima, para não correr o risco de cursar uma UC que não será 

considerada. 

  

 

 

 

 

 

 

https://www.unifesp.br/campus/gua/projetos-pedagogicos/filosofia
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1.3 ORIENTAÇÕES DE REMATRÍCULA HISTÓRIA 

• Ensino de História (Licenciatura) 

A UC do 6º termo 7421 - “Ensino de História: Estágio e Metodologias” é equivalente ao Estágio 

Supervisionado II para os ingressantes até 2014, e tem como pré-requisito Estágio Supervisionado I  

(ingressantes até 2014) ou Ensino de História: Estágio e Pesquisa (ingressantes a partir de 2015). 

 

Excepcionalmente no 2º semestre de 2021 será ofertada a 7422 - “Ensino de História: Estágio e 

Práticas”, alocada na matriz da licenciatura no 7º termo. A UC 7422 é equivalente ao Estágio 

Supervisionado III para os ingressantes até 2014, e tem como pré-requisito Estágio Supervisionado 

II  (ingressantes até 2014) ou Ensino de História: Estágio e Metodologias (ingressantes a partir de 

2015) 

 

• Patrimônio, Prática e Pesquisa  

A eletiva é destinada apenas aos ingressantes entre 2012 e 2014 que pretendem obter a certificação 

em patrimônio conferida pela coordenação e está lançada no 8º termo de História Bacharelado 

Noturno.  

 

• Libras (Licenciatura) 

A quantidade de vagas (60 por turma) será distribuída entre os cursos de Ciências Sociais, Filosofia 

e História.  

 

• Monografia I (Bacharelado e Licenciatura)  

Essa UC será ofertada com dois códigos diferentes. A 3257 – Monografia I é destinada aos 

ingressantes até 2014, enquanto a 8801 – Monografia I é destinada aos ingressantes a partir de 

2015.  

ATENÇÃO: Selecione corretamente o código da UC a depender do seu ano de ingresso. Não poderá 

ser realizada troca posterior de matrícula na UC.  

 

• Monografia II (Bacharelado e Licenciatura) 

Essa UC será ofertada com dois códigos diferentes. A 3596 – Monografia II é destinada aos 

ingressantes até 2014, enquanto a 8802 – Monografia II é destinada aos ingressantes a partir de 

2015.  

ATENÇÃO: Selecione corretamente o código da UC a depender do seu ano de ingresso. Não poderá 

ser realizada troca posterior de matrícula na UC. 

 

Para matricular-se na UC, é necessário preencher formulário para confirmação do vínculo com o 

respectivo professor orientador através do link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGAX8JOnUHS7NZeC5tJ03lMEJMFy9GxOQFLYwDhgVKmv0QPQ/viewform
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGAX8JOnUHS7NZeC5tJ03lMEJMFy9GxOQFLYwDhg

VKmv0QPQ/viewform.  

ATENÇÃO: Caso o estudante não indique o orientador no mesmo período da rematrícula em que 

solicitar a matrícula na UC, seu pedido será indeferido. 

 

• Defesa de Monografia (Bacharelado e Licenciatura) 

É obrigatória apenas para os ingressantes a partir de 2015 e corresponde à apresentação da 

Monografia. O aluno que já concluiu a UC “Monografia II” e pretende se matricular somente na UC 

“Defesa de Monografia” precisa preencher novamente o formulário de indicação de orientador 

através do link:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGAX8JOnUHS7NZeC5tJ03lMEJMFy9GxOQFLYwDhg

VKmv0QPQ/viewform.  

ATENÇÃO: Caso o estudante não indique o orientador no mesmo período da rematrícula em que 

solicitar a matrícula na UC, seu pedido será indeferido. 

 

O aluno que não pretende realizar a Defesa de Monografia no 1º semestre de 2021 deve se 

matricular somente na UC 8802 – Monografia II. 

 

 

1.4 ORIENTAÇÕES DE REMATRÍCULA HISTÓRIA DA ARTE 

 

O curso de História da Arte possui, no momento, duas matrizes curriculares vigentes: uma válida 

para os ingressantes até 2017 e outra válida para os ingressantes a partir de 2018. Ambas as 

matrizes curriculares estão publicadas na página do campus (clique aqui). Considerando seu ano de 

ingresso, o estudante deverá cumprir todas as exigências de sua matriz curricular correspondente. 

 

O Quadro Semanal está apresentado da seguinte forma: 2º, 4º, 6º e 8º Termos, referentes aos 

ingressantes a partir de 2018; e 8º Termo – Ingressantes até 2017, com as UCs referentes à matriz 

dos ingressantes até 2017 que estão sendo ofertadas neste semestre. Algumas dessas disciplinas 

são disciplinas em comum com a matriz dos ingressantes a partir de 2018 e, assim, o estudante 

deverá buscá-las no termo em que a disciplina é oferecida (há a indicação no Quadro). 

 

Há também um quadro com todas as eletivas que estão sendo ofertadas pelo curso neste semestre. 

Todas as eletivas estão cadastradas dentro do 8º Termo, assim, qualquer estudante que tenha 

interesse em se inscrever em uma delas, deverá acessar, no sistema de rematrícula, o 8º termo. 

 

Cabe ao estudante verificar as UCs que ainda tem a cumprir e, a partir do que está sendo oferecido, 

organizar sua semana letiva. Sugerimos a todos os estudantes, mas de maneira especial aos 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGAX8JOnUHS7NZeC5tJ03lMEJMFy9GxOQFLYwDhgVKmv0QPQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGAX8JOnUHS7NZeC5tJ03lMEJMFy9GxOQFLYwDhgVKmv0QPQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGAX8JOnUHS7NZeC5tJ03lMEJMFy9GxOQFLYwDhgVKmv0QPQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGAX8JOnUHS7NZeC5tJ03lMEJMFy9GxOQFLYwDhgVKmv0QPQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGAX8JOnUHS7NZeC5tJ03lMEJMFy9GxOQFLYwDhgVKmv0QPQ/viewform
https://www.unifesp.br/campus/gua/matrizes-curriculares/historia-da-arte
https://www.unifesp.br/campus/gua/matrizes-curriculares/historia-da-arte
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ingressantes até 2017 que, antes de realizar a rematrícula, façam o preenchimento de um Plano de 

Estudos (clique aqui) a fim de constatar, com precisão, as UCs que ainda tem a cumprir, inclusive, 

atentando-se ao código da disciplina a ser cumprido (informação constante na Matriz Curricular), a 

fim de não se inscrever em disciplinas indevidas e que serão indeferidas na análise da rematrícula. 

 

2) Ingressantes até 2017: 

 

 2.1) UC 5232 - “Atividades Complementares” 

A UC 5232 – “Atividades Complementares – História da Arte” estará disponível para matrícula, no 

sistema de rematrícula, no 8º Termo. Orientamos que se matriculem em tal UC, somente os 

estudantes que têm certeza de que entregarão as Atividades Complementares (conforme prazo do 

calendário acadêmico) e/ou que devam somente tal disciplina para concluir o curso. A inscrição em 

tal disciplina e seu não cumprimento, implicará em lançamento de status “Não cumprido” no 

histórico escolar. 

 

2.2) UC 4601 – “Monografia I” 

A UC “Monografia I” é composta por reuniões individuais com o professor orientador que deverá 

ser escolhido pelo aluno, em comum acordo. Os alunos inscritos em Monografia I deverão definir o 

professor orientador após a Rematrícula, nas primeiras semanas do semestre letivo. Os alunos 

inscritos receberão instruções da Coordenação de Curso na primeira semana de aula, em data e 

horário a serem definidos. 

 

2.3) UC 4973 - “Monografia II” 

A partir do 1º semestre de 2018, os alunos que já cumpriram a UC Monografia I precisarão ter seu 

orientador definido antes da matrícula em Monografia II. Caso contrário, o aluno terá seu pedido 

de matrícula em Monografia II indeferido. 

 

Os alunos que já cursaram Monografia I e pretendem matricular-se em Monografia II, bem como 

demais casos particulares, deverão preencher formulário para confirmação do vínculo com o 

respectivo professor orientador através do seguinte 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1MC8-

pBfPJL_e0CV_ibbGvDSqnhRXI0LL0DpgLPFCJa92Kg/viewform 

 

O deferimento da matrícula em Monografia II está condicionado à indicação do orientador, com o 

preenchimento do formulário. O não preenchimento implicará no indeferimento do pedido. 

 

 

 

https://www.unifesp.br/campus/gua/planos-de-estudo/historia-da-arte
https://www.unifesp.br/campus/gua/planos-de-estudo/historia-da-arte
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1MC8-pBfPJL_e0CV_ibbGvDSqnhRXI0LL0DpgLPFCJa92Kg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1MC8-pBfPJL_e0CV_ibbGvDSqnhRXI0LL0DpgLPFCJa92Kg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1MC8-pBfPJL_e0CV_ibbGvDSqnhRXI0LL0DpgLPFCJa92Kg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1MC8-pBfPJL_e0CV_ibbGvDSqnhRXI0LL0DpgLPFCJa92Kg/viewform
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 3) Ingressantes a partir de 2018: 

 

 3.1) UC  7709 - “Atividades Complementares” 

A UC 7709 – “Atividades Complementares – História da Arte” estará disponível para matrícula, no 

sistema de rematrícula (no 8º Termo). Orientamos que se matriculem em tal UC, somente os 

estudantes que têm certeza de que entregarão as Atividades Complementares (conforme prazo do 

calendário acadêmico) e/ou que devam somente tal disciplina para concluir o curso. A inscrição em 

tal disciplina e seu não cumprimento, implicará em lançamento de status “Não cumprido” no 

histórico escolar. 

 

3.2) UC 7708 – “Trabalho de Conclusão de Curso 

Os alunos que pretendem cursar a UC “Trabalho de Conclusão de Curso” deverão preencher 

formulário para confirmação do vínculo com o respectivo professor orientador através do 

seguinte link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1MC8-

pBfPJL_e0CV_ibbGvDSqnhRXI0LL0DpgLPFCJa92Kg/viewform 

 

O deferimento da matrícula em TCC está condicionado à indicação do orientador, com o 

preenchimento do formulário. O não preenchimento implicará no indeferimento do pedido. 

 

 

1.5 ORIENTAÇÕES DE REMATRÍCULA LETRAS 

 

Novos PPCs do curso: conforme mudança curricular já em vigor neste ano para todos os alunos 

(independente do ano de ingresso), os PPCs de Letras passaram por modificações, as quais: 

● Antigos Domínios Conexos Fixos (DCFs) de Filosofia: as UCs ”Leitura e Interpretação de Textos 

Clássicos I” e “Filosofia Geral” foram descontinuadas para o curso; sendo assim, não são mais 

obrigatórias. Para os(as) discentes que já cursaram alguma dessas UCs, poderão ser consideradas 

como Domínio Conexo (DC) ou UC de Livre Escolha (UCLE). 

● Atividades Complementares: as Atividades Complementares passaram a ter carga horária de 

200h mínimas para o curso. Os alunos que já cumpriram as Atividades Complementares em 

semestres anteriores terão considerada equivalência, e por isso não será necessário entregar 

certificados novamente. 

● Atividades Programadas de Pesquisa (APP): passaram a ter carga horária de 100h mínimas para 

o curso. Os alunos que já cumpriram a APP em semestres anteriores terão considerada equivalência, 

e por isso não será necessário cumprir a APP novamente. 

 

UC’s com pré-requisito: são unidades curriculares que, de acordo com o PPC do curso, só podem 

ser cursadas após a aprovação em determinada(s) unidade(s) curricular(es). As UC’s oferecidas 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1MC8-pBfPJL_e0CV_ibbGvDSqnhRXI0LL0DpgLPFCJa92Kg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1MC8-pBfPJL_e0CV_ibbGvDSqnhRXI0LL0DpgLPFCJa92Kg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1MC8-pBfPJL_e0CV_ibbGvDSqnhRXI0LL0DpgLPFCJa92Kg/viewform
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neste semestre que possuem pré-requisito estão marcadas no quadro semanal com o símbolo (#), 

bem como a relação desses pré-requisitos também consta no Quadro Semanal de Aulas do curso. 

Para saber a lista geral de UC’s com pré-requisito, consulte o PPC do seu curso, clicando aqui.  

 

Atividades Programadas de Pesquisa (APP): após o término da APP, o registro da aprovação deverá 

ser solicitado ao Apoio Pedagógico pelo seu orientador. Em caso de dúvidas, peça para que o seu 

orientador entre em contato com o Apoio Pedagógico. Para saber mais sobre APP e também sobre 

Atividades Complementares, clique aqui. 

 

Estágios Curriculares Supervisionados e Fundamentos Correspondentes: conforme Matriz 

Curricular do curso, tem-se a seguinte relação de requisitos para as UCs de Estágio Curricular das 

Licenciaturas em Letras:  

● "Estágio Curricular Supervisionado em Língua Portuguesa I": de acordo com as normas de 

Estágio, para cursar a UC, o aluno precisa ter cursado ou estar cursando a UC "Língua, Literatura e 

Ensino: Fundamentos I".  

● "Estágio Curricular Supervisionado em Língua Espanhola II": de acordo com as normas de 

Estágio, para cursar a UC, o aluno precisa ter cursado ou estar cursando a UC "Fundamentos do 

Ensino de Língua Espanhola II".  

● "Estágio Curricular Supervisionado em Língua Francesa II": de acordo com as normas de Estágio, 

para cursar a UC, o aluno precisa ter cursado ou estar cursando a UC " Fundamentos do Ensino de 

Língua Francesa II".  

● "Estágio Curricular Supervisionado em Língua Inglesa II": de acordo com as normas de Estágio, 

para cursar a UC, o aluno precisa ter cursado ou estar cursando a UC "Fundamentos do Ensino de 

Língua Inglesa II". 

 

Sendo assim, os alunos que pretendem solicitar matrícula em alguma das UCs de Estágio, precisam 

já ter cursado ou solicitado matrícula também na UC de Fundamentos correspondente.  

 

Os pedidos de matrícula em Estágio de alunos que não cursaram a UC de Fundamentos 

correspondente e/ou não solicitaram matrícula na UC de Fundamentos correspondente durante a 

Rematrícula serão indeferidos. 
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1.6 ORIENTAÇÕES DE REMATRÍCULA PEDAGOGIA 

MATRIZ CURRICULAR  

A partir de 2020, todos os alunos de Pedagogia ficaram vinculados a uma única matriz curricular. As 

novas UCs oferecidas, assim como as equivalências referentes a estas disciplinas, estão indicadas no 

quadro semanal do 2º semestre letivo de 2021. 

 

Sugerimos a todos os estudantes, em especial aos ingressantes até 2019, que antes de realizar a 

rematrícula, preencham um Plano de Estudos para confirmação do que têm a cumprir e para melhor 

visualização das equivalências. O documento do Plano de Estudos está disponível no site do campus, 

no seguinte link. Na mesma página, é possível também verificar os documentos oficiais referentes 

a estas alterações: Matriz 2020 e novo Plano Pedagógico do Curso de Pedagogia (PPC) (clique aqui).  

 

SOBRE AS DISCIPLINAS 

 

- Práticas Pedagógicas e Pesquisa (PPP) - A partir de 2020, as UCs “Práticas Pedagógicas 

Programadas” I, II, III e IV passaram a ser ofertadas em duas UCs com a denominação “Práticas 

Pedagógicas e Pesquisa” I e II. Nesse novo formato está contida a ampliação, em dobro, das 

atividades presenciais. No próximo semestre, o dia reservado para a oferta é segunda-feira. Os 

alunos que tiverem cursado as antigas “Práticas Pedagógicas Programadas III (2577)” ou “Práticas 

Pedagógicas Programadas IV (2729)”, assim como aqueles que cursaram ambas, não necessitam 

cursar esta nova UC (“Práticas Pedagógicas e Pesquisa II”- 8631). 

 

 - Atividades complementares (ACs) e TCC- A partir de 2020, é necessário o cumprimento de 200 

horas de atividades complementares. Os alunos que já cumpriram as Atividades Complementares 

até 2019 não necessitam complementar as horas, devido à equivalência definida em PPC. Assim 

como a UC “Trabalho de Conclusão de Curso” (TCC), as ACs estão lançadas no 9º termo do curso 

para que os alunos que apenas precisam cursá-las para concluir o curso possam se matricular em 

tais UCs pelo sistema de rematrícula. Recomendamos que somente solicitem matrícula, via sistema 

de rematrícula, os estudantes que, de fato, pretendem cumprir as UCs, ou que devem somente elas, 

uma vez que a matrícula nas disciplinas de TCC e ACs e seu não cumprimento implica em lançamento 

de “Não cumprido” no histórico escolar. 

 

 - Domínios Conexos Fixos - na nova matriz curricular não há mais a obrigatoriedade para os 

estudantes de Pedagogia de cursar os domínios conexos fixos “Leitura e Interpretação de Textos 

Clássicos I” e “Filosofia Geral”. Os alunos que cursaram uma destas UCs ou ambas, estão 

dispensados de cursar a nova disciplina “Teorias Pedagógicas” (8582) oferecida no 3º termo.  

  

https://www.unifesp.br/campus/gua/planos-de-estudo/pedagogia
https://www.unifesp.br/campus/gua/planos-de-estudo/pedagogia
https://www.unifesp.br/campus/gua/projetos-pedagogicos/pedagogia
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 - Residência Pedagógica (RP) - A matrícula nas RPs é realizada em sistema próprio e em calendário 

específico (conforme descrito abaixo). Assim como ACs e TCC, as RPs estão lançadas no 9º termo e 

são destinadas aos alunos que apenas precisam cursá-las para concluir o curso. Assim, 

recomendamos que a matrícula em RP somente seja feita pelo sistema de rematrícula, caso seja a 

única UC que o estudante tem a cumprir. Frisamos que a matrícula nas RPs no sistema de 

rematrícula online NÃO garante a vaga na UC, pois as vagas são distribuídas pela inscrição no 

sistema próprio. Os alunos que já cursaram as antigas RPs não necessitam cursá-las no novo formato, 

ainda que a carga horária seja diferente, devido à equivalência definida em PPC.  

 

Atenção às orientações abaixo (passadas pela Coordenação das RP): 

 

ORIENTAÇÕES DE REMATRÍCULA 

RESIDÊNCIAS PEDAGÓGICAS EM ADE - CURSO DE PEDAGOGIA 

 

Período de pré-matrícula em sistema específico - http://www.residenciapedagogica.unifesp.br/ 

01 de outubro de 2021 a 07 de outubro de 2021. 

 

Acesso ao sistema de pré-matrícula:  http://www.residenciapedagogica.unifesp.br/ 

 

A matrícula em Residência Pedagógica não deve ser feita via REMAT, exceto em casos que o 

estudante tem apenas essa UC para incluir ou depende dela para manutenção do vínculo 

institucional. 

 

CONDIÇÕES PARA MATRÍCULA EM RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA 

 

Em função do contexto de excepcionalidade decorrente da pandemia e considerando a importância 

e especificidade do estágio curricular obrigatório como atividade essencial e indispensável para 

formação de futuros professores, as UCs de Residência Pedagógica serão ofertadas, seguindo as 

condições descritos abaixo: 

 

 1- Todas as modalidades de Residência Pedagógica (Educação Infantil, Ensino Fundamental, 

Educação de Jovens e Adultos e Gestão Educacional) serão ofertadas EXCLUSIVAMENTE aos 

prováveis formandos, matriculados no 9º termo do Curso. 

 

2- Após realização da matrícula via sistema específico - 

http://www.residenciapedagogica.unifesp.br/, os estudantes devem enviar para o e-mail para a 

Monitoria de Residência Pedagógica (residenciapedagogica.monitoria@gmail.com)  uma cópia do 

http://www.residenciapedagogica.unifesp.br/
http://www.residenciapedagogica.unifesp.br/
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histórico de graduação atualizado (emitido online). No email, deve constar qual modalidade de 

Residência foi efetuada a matrícula. Prazo para envio do histórico: 07/10/2021. 

 

IMPORTANTE: O envio do histórico para o e-mail da monitoria não caracteriza a matrícula na RP, 

que deverá ser feita via sistema específico e/ou REMAT. 

 

3- Os preceptores irão realizar a análise do histórico, para deferimento ou indeferimento da 

matrícula, considerando o critério estabelecido no item 1 destas orientações. 

 

4- Após processo de análise dos históricos, será divulgado aos matriculados o resultado do 

deferimento ou indeferimento da matrícula. A divulgação será feita diretamente pelos preceptores 

ou coordenadores de modalidade por e-mail. 

 

5 – Recomenda-se que os estudantes não se matriculem em mais de uma UC de Residência no 

semestre. 

 

6 – Recomenda-se que os estudantes tenham realizado, preferencialmente, ao menos a Residência 

Pedagógica em Educação Infantil ou a Residência Pedagógica em Ensino Fundamental de modo 

presencial. 

 

RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA EM EDUCAÇÃO INFANTIL 

Vagas: 30, seguindo as recomendações descritas acima. 

 

RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA EM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

Vagas: 40, seguindo as recomendações descritas acima. 

 

Residência Pedagógica no Ensino Fundamental 

Vagas: 40, seguindo as recomendações descritas acima. 

 

Residência Pedagógica em Gestão Educacional 

Vagas: 30, seguindo as recomendações descritas acima. 
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2. QUADROS SEMANAIS:  

 

Os quadros semanais do 2º semestre de 2021 estão disponíveis na página do Apoio Pedagógico: 

https://www.unifesp.br/campus/gua/quadros-semanais/2-2021 

 

 

3. REGISTROS DE AVALIAÇÃO DAS UCS ADE:  

 

Os registros de avaliação de todas as UCs realizadas em ADE se darão pelo cumprimento (cumprido 

ou não cumprido) como previsto no inciso V do artigo 75 do regimento interno, ao se referir às 

atividades diferenciadas, devendo ser previstos nos planos de ensino das UCs, quais atividades e 

critérios avaliativos serão considerados para que o(a) estudante tenha o conceito "cumprido" na UC. 

 

Portanto, em nenhuma UC ofertada em ADE será feito o lançamento de notas, somente da situação 

“cumprido” ou “não cumprido”.   

 

 

4. UNIDADES CURRICULARES DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES: 

 

As Unidades Curriculares de Formação de Professores (UCFP) são UCs 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 do campus). Nesse semestre, serão ofertadas 

as seguintes UCFP: 

 
Código UC Curso 

3075 Ciências sociais e meio ambiente  Ciências Sociais 

4250 Estado, políticas públicas e proteção social no Brasil Ciências Sociais 

9414 Política indigenista e indigenismo: da ditadura militar ao governo 

Bolsonaro 

Ciências Sociais 

8556 Filosofia, Ensino e Formação II: Filosofia no Brasil Filosofia 

9402 
Filosofia, Ensino e Formação III: Natureza e cultura: religião e sociedade 

em textos filosóficos e na literatura de Diderot e Flaubert 

Filosofia 

9439 Historiografia Ambiental no Brasil História 

6539 Multimodalidades e ensino Letras 

5985 Tópicos em História, cultura e linguagens afro-brasileiras Letras 

4597 Formação de professores para o trabalho com educação inclusiva Letras 

Todas as UCs abertas para DC de Pedagogia são consideradas UCFP Pedagogia 

 

 

5. SOLICITAÇÃO DE COLAÇÃO DE GRAU: 

 

Os estudantes formandos que pretendem concluir o curso ao final do 2° semestre de 2021 deverão 

realizar os seguintes procedimentos: 

https://www.unifesp.br/campus/gua/quadros-semanais/2-2021
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5.1 Preencher o formulário de Solicitação de Colação de Grau, no período de 04/10 a 04/11/2021, 

a ser divulgado no site do Apoio Pedagógico. 

 

5.2. Aguardar pela divulgação da Lista de Prováveis Formandos (10/01/2022).  

 

5.3 Para estudantes dos cursos Ciências Sociais, História, História da Arte e Pedagogia: após o 

término do semestre, realizar o depósito do Trabalho de Conclusão de Curso ou equivalente no 

Repositório Institucional da UNIFESP (RIUnifesp) no prazo estabelecido em calendário acadêmico. 

ATENÇÃO: O estudante estará habilitado para a colação de grau somente após a submissão do 

trabalho de conclusão de curso ou documento equivalente no RIUnifesp (vide item 7 deste 

documento).  

 

5.4 aguardar pela divulgação da Lista de Formandos (08/03/2022).  

 

ATENÇÃO: Em caso de dúvidas sobre as UCs a serem cursadas para integralizar a matriz do seu curso, 

preencha o Plano de Estudos e envie suas dúvidas para apoiopedagogico@unifesp.br antes do início 

da rematrícula.  

Para realizar o procedimento acima é necessário que o aluno possua e-mail com o domínio 

<@unifesp.br>. Em caso de dúvidas sobre como criar esse e-mail, acesse 

https://unifesp.br/campus/gua/tecnologia-da-informacao#criacaoemailinstitucional  

 

  
6. ENTREGA DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES   
 

Os estudantes (especialmente os formandos) que pretendem realizar a entrega das Atividades 

Complementares no 2° semestre de 2021 deverão realizar os seguintes procedimentos: 

 

6.1 Preencher a ficha das Atividades Complementares em Word (disponível no site do Apoio 

Pedagógico). Não é necessário assiná-la; 

 

6.2 Preencher o formulário de Entrega das Atividades Complementares correspondente a seu curso, 

no período de 04/10 a 04/11/2021;  

 

Ciências Sociais 

Filosofia 

História 

História da Arte 

Letras 

Pedagogia  

 

https://www.unifesp.br/campus/gua/conclusao-de-curso/procedimentos-e-prazos
https://www.unifesp.br/campus/gua/apoio-pedagogico
mailto:apoiopedagogico@unifesp.br
https://unifesp.br/campus/gua/tecnologia-da-informacao#criacaoemailinstitucional
https://www.unifesp.br/campus/gua/atividade-complementar/regulamentos-e-fichas
https://www.unifesp.br/campus/gua/atividade-complementar/regulamentos-e-fichas
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvzpU998luZKAb3SSNGb8eBAQdDW66wJ1FzEDgYN3ZZwzddA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9KzGQF4jD4KmZwzYN4FqndzKOVhaiQmriW5CUQxf77Cc81g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXAmcINt6gSidFFLhSvp7-bPjjVTdYBJ1V5aY6ik6tqY42hg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLJ4oL_UHZ2o229kmyWsqMI-YBlUbF7mHocJGmLxGNpT5t-A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd46_5wR7u1JmWBUfOYeD4KwSTK24ed8h08RSS-ySFT7uItUA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdphmnwDq_NnW2SXRCXhiUQdcwc20ZzAcT1efCkAW2cwI5V1A/viewform
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E, no próprio formulário: 

 

3) Fazer upload da ficha preenchida em formato .doc e os certificados em PDF. Os certificados 

devem ser reunidos em um único arquivo PDF. Recomendamos a compressão do arquivo final para 

que fique menor. Há sites gratuitos que fazem esta junção e compressão como smallpdf.com e 

ilovepdf.com. Os arquivos devem ser nomeados com seu nome completo e curso (ex: João da Silva 

Santos_Pedagogia). 

 

ATENÇÃO:  

- Para realizar o procedimento acima é necessário que o aluno possua e-mail com o domínio 

<@unifesp.br>. Em caso de dúvidas sobre como criar esse e-mail, acesse 

https://unifesp.br/campus/gua/tecnologia-da-informacao#criacaoemailinstitucional  

 

- Conforme deliberação da Câmara de Graduação, as unidades curriculares optativas e cursos 

realizados online serão aceitos como atividades complementares, conforme regulamento de cada 

curso (acesse aqui). 

- Estudantes com situação “TRANCADO” não podem realizar a entrega de Atividades 

Complementares.  

 

 

7. DEPÓSITO DE TCC NO REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL DA UNIFESP:  

 

Conforme disposições da Portaria ProGrad 3/2021 e Portaria Reitoria 2803/2020, os trabalhos 

acadêmicos da Unifesp serão, obrigatoriamente, depositados no Repositório Institucional pelo(a) 

autor(a) ou por seu(a) orientador(a). A submissão/depósito do trabalho deverá ocorrer em até 20 

dias após o término do semestre letivo no calendário publicado pela Unifesp.  

 

O estudante estará habilitado para a colação de grau somente após a submissão do trabalho de 

conclusão de curso ou documento equivalente no RIUnifesp.  

 

Para maiores informações, consultar a Biblioteca: 

https://www.unifesp.br/campus/gua/biblioteca/trabalho-academico/deposito-de-trabalhos  

 

 

8. PRAZO DE INTEGRALIZAÇÃO: 

 

O prazo de integralização é previsto no Projeto Pedagógico do Curso (PPC). De acordo com o artigo 

120 do Regimento Interno da Prograd, os prazos máximos para a integralização dos cursos terão o 

acréscimo de 75% sobre o tempo regular previsto em PPC.  

 

Na página do Apoio Pedagógico, é possível consultar uma tabela com os prazos regular e máximo 

de integralização de cada um dos cursos da EFLC.   

https://unifesp.br/campus/gua/tecnologia-da-informacao#criacaoemailinstitucional
https://www.unifesp.br/campus/gua/atividade-complementar/regulamentos-e-fichas
https://sei.unifesp.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=publicacao_visualizar&id_documento=616673&id_orgao_publicacao=0
https://sei.unifesp.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=publicacao_visualizar&id_documento=498197&id_orgao_publicacao=0
https://www.unifesp.br/campus/gua/biblioteca/trabalho-academico/deposito-de-trabalhos
https://www.unifesp.br/campus/gua/conclusao-de-curso/prazo-de-integralizacao
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9. ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NA INTRANET:  

 

Todos os estudantes deverão realizar a atualização cadastral de e-mail na intranet, incluindo a conta 

de e-mail @unifesp.br  

Link com manual para alteração cadastral: https://www.unifesp.br/reitoria/prograd/legislacao-

normas/category/67-manuais  

 

Caso ainda não tenha criado seu e-mail Google @unifesp, clique aqui para saber como fazê-lo. 

 

 

10. PETICIONAMENTO ELETRÔNICO PELO SEI (PARA ABERTURA DE PROCESSOS 

ACADÊMICOS): 

 

A Unifesp liberou o sistema de peticionamento eletrônico do SEI para uso dos estudantes. Com o 

uso do módulo de peticionamento, o próprio estudante, após realizar e ter liberado seu cadastro 

como usuário externo no SEI, fará o preenchimento do formulário necessário para sua solicitação e 

anexará documentos comprobatórios, quando for o caso, e o processo chegará no SEI da Secretaria 

e/ou Apoio Pedagógico para tramitação. 

 

● Link de acesso ao módulo de peticionamento SEI:  

 https://www.unifesp.br/reitoria/proadmin/categoria-sei/261-usuario-externo  

 

● Tutorial sobre o peticionamento eletrônico do SEI para estudantes:   

https://www.unifesp.br/campus/gua/images/secretaria_de_grad/Manual_para_Peticionamento_

Eletr%C3%B4nico_para_Alunos_-_Guarulhos_1.pdf  

 

Eventuais dificuldades com o módulo de peticionamento devem ser sanadas por meio do e-mail: 

sei@unifesp.br  

 

Os tipos de processo disponíveis e seus respectivos formulários são: 

 

10.1 Aproveitamento de Estudos da Graduação: somente nos prazos estabelecidos no calendário 

acadêmico. 

   

10.2 Processo Acadêmico: 

 

● Exercícios Domiciliares (afastamentos médicos superiores a 15 dias ou licença maternidade), 

conforme art. 81 do Regimento Interno da Pró-Reitoria de Graduação.  

● Extensão de Prazo para Integralização (conforme art. 120, inc. III do Regimento Interno da Pró-

Reitoria de Graduação).1  

 
1 A Portaria Prograd n° 2091/2020 concedeu 2 (dois) semestres letivos a todos os estudantes regularmente matriculados 

no 1° semestre de 2020 e A Portaria Prograd n° 1109/2021 concedeu 2 (dois) semestres letivos a todos os estudantes 

regularmente matriculados no 1° semestre de 2021. Estes prazos são adicionais ao prazo de integralização definido no 

https://www.unifesp.br/reitoria/prograd/legislacao-normas/category/67-manuais
https://www.unifesp.br/reitoria/prograd/legislacao-normas/category/67-manuais
https://www.unifesp.br/campus/gua/tecnologia-da-informacao#criacaoemailinstitucional
https://www.unifesp.br/reitoria/proadmin/categoria-sei/261-usuario-externo
https://www.unifesp.br/campus/gua/images/secretaria_de_grad/Manual_para_Peticionamento_Eletr%C3%B4nico_para_Alunos_-_Guarulhos_1.pdf
https://www.unifesp.br/campus/gua/images/secretaria_de_grad/Manual_para_Peticionamento_Eletr%C3%B4nico_para_Alunos_-_Guarulhos_1.pdf
mailto:sei@unifesp.br
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● Justificativa de Falta (conforme art. 80 do Regimento Interno da Pró-Reitoria de Graduação). 

● Rematrícula Fora do Prazo (somente em casos de decisão da Comissão de Curso e deliberação da 

Câmara de Graduação, conforme Resolução 124, de 12 de maio de 2016 – CONSU). 

● Reversão de Cancelamento de Matrícula (em caso de não observação do art. 110 do Regimento 

Interno da Pró-Reitoria de Graduação, e não escolha de habilitação após a conclusão do 4º semestre 

em ABI, conforme Portaria 12, de 19 de novembro de 2014, e PPC – Projeto Pedagógico dos Cursos). 

● Revisão de Nota (conforme art. 96 do Regimento Interno da Pró-Reitoria de Graduação). 

● Trancamento Especial (conforme art. 81 e 84 do Regimento Interno da Pró-Reitoria de 

Graduação). 

● Trancamento Regular de Matrícula (somente em casos em que não foi possível executar pelo 

sistema nos prazos de calendário por problemas de ordem técnica). 

 

10.3 Cancelamento de Matrícula: destina-se a solicitação de cancelamento de matrícula de acordo 

com os Art. 113 e 114, inc. I do Regimento Interno da Pró-Reitoria de Graduação.  

 

10.4 Requerimento de Exclusão de UC: somente em casos em que o aluno tenha que cursar menos 

de 3 (três) UC’s para concluir o curso, e o sistema de rematrícula não permite a exclusão, nos demais 

casos a exclusão deve ser realizada no sistema exclusivamente nos prazos de calendário. 

 

10.5 Solicitação De Documentos Acadêmicos: 

 

● Atestado de Matrícula: disponível para impressão na INTRANET, possui certificação digital que 

dispensa assinatura e carimbo (somente em casos específicos mediante comprovação). 

● Atestado de situação acadêmica: atesta as situações de: trancado, desistente, em mobilidade 

acadêmica, etc. 

● Segunda via de Certificado de Conclusão de Curso: apenas para casos justificados, tais como 

roubo ou erros nos dados da primeira via, somente para casos em que o diploma não tenha sido 

emitido. 

● Para outros documentos, utilizar a opção “outros” e especificar a necessidade para que seja 

verificada a viabilidade do atendimento da solicitação. 

 

ATENÇÃO:  

- Os documentos Conteúdo Programático e Histórico Acadêmico devem ser solicitados pelo 

formulário disponível na página do Campus: https://www.unifesp.br/campus/gua/requerimentos-

secretaria-de-graduacao  

 

 

 

 

 
 

 
Projeto Pedagógico do Curso, como definido no Art. 120 do Regimento Interno da Prograd. Portanto, nenhum estudante 

cujo prazo de integralização se encerra no 1° semestre de 2021 necessita solicitar ampliação do prazo de integralização.  

https://www.unifesp.br/campus/gua/requerimentos-secretaria-de-graduacao
https://www.unifesp.br/campus/gua/requerimentos-secretaria-de-graduacao
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11. CONTATOS UNIFESP GUARULHOS A DISTÂNCIA: 

 

O link a seguir apresenta os contatos (e-mails e sites) de todos os setores acadêmicos e 

administrativos do campus: https://www.unifesp.br/campus/gua/direcao-academica/unifesp-

guarulhos-a-distancia 

 

Guarulhos, 06 de setembro de 2021. 

https://www.unifesp.br/campus/gua/direcao-academica/unifesp-guarulhos-a-distancia
https://www.unifesp.br/campus/gua/direcao-academica/unifesp-guarulhos-a-distancia

