Ministério da Educação
Universidade Federal de São Paulo
Escola Paulista de Medicina

Câmara de Graduação

UNIFESP – CAMPUS SÃO PAULO
REGULAMENTO DAS UNIDADES CURRICULARES ELETIVAS

As Unidades Curriculares (UC) Eletivas do Campus São Paulo (CSP) da UNIFESP são
Unidades Curriculares que têm por objetivo complementar a formação profissional e ampliar o
universo cultural do estudante a partir de seus próprios interesses. Esta modalidade de disciplina
confere créditos/horas que devem ser obrigatoriamente cumpridos durante a graduação. A
quantidade de horas exigida por cada curso em UCs Eletivas está determinada no Projeto
Pedagógico do Curso (PPC).
OFERTA DAS UCS ELETIVAS
As UCs Eletivas do CSP serão sempre oferecidas às terças-feiras das 8hs às 12hs ao longo do
primeiro e segundo semestres. Cada disciplina poderá ter a duração de 18 horas (5 aulas) ou 36
horas (9 aulas), conforme descrito em seu plano de ensino. O aluno poderá optar por uma das
seguintes alternativas em cada semestre:
-

Não realizar nenhuma UC Eletiva
Realizar uma UC Eletiva de 18hs
Realizar duas UCs Eletivas de 18hs
Realizar três UCs Eletivas de 18hs
Realizar uma UC Eletiva de 36hs
Realizar uma UC Eletiva de 18hs e uma de 36hs

Os planos de ensino das UCs Eletivas, bem como suas datas, prazos de inscrição e forma de
avaliação, serão divulgadas pelo menos uma semana antes do período de inscrição no site
http://www.unifesp.br/campus/sao/camaragrad/
INSCRIÇÕES
As inscrições deverão ser feitas exclusivamente on-line e o aluno poderá selecionar até duas
opções de UCs Eletivas que deseja cursar, em ordem de prioridade. O número de vagas em cada
Disciplina Eletiva é limitado e o critério de seleção dos alunos considera exclusivamente seus
Coeficientes de Rendimento (CR). Os alunos com maiores CRs serão selecionados para as UCs
Eletivas que assinalaram como 1ª opção. Caso o limite de vagas estabelecido para a disciplina de 1ª
opção tenha sido alcançado, o aluno será selecionado para a sua 2a opção. Se ambas as UCs
escolhidas pelo aluno tiverem suas vagas esgotadas, este aluno terá a oportunidade de concorrer a
outras UCs em uma segunda rodada, conforme descrito a seguir. O procedimento de seleção será
realizado em ordem decrescente de CR, até o último aluno classificado. A lista de alunos cujas
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matrículas foram deferidas nesta primeira etapa será então divulgada no site.
Em uma segunda etapa, os alunos que não tiveram suas inscrições contempladas ou não se
inscreveram na primeira fase terão uma nova chance de se inscrever para as UCs Eletivas. Apenas as
UCs cujas vagas não foram preenchidas serão ofertadas neste momento. Os alunos deverão
novamente selecionar até 2 opções, em ordem de prioridade, e os mesmos procedimentos seletivos
serão adotados.
A
lista
final
dos
alunos
selecionados
será
divulgada
no
site
http://www.unifesp.br/campus/sao/camaragrad/ , e eles terão um prazo de até cinco dias úteis para
efetuar o cancelamento da matrícula. O aluno NÃO PODERÁ cancelar sua matrícula na Disciplina
Eletiva após este prazo.
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A Disciplina Eletiva será considerada CUMPRIDA caso o aluno apresente frequência mínima
de 75% e preencha os critérios de avaliação definidos pelo docente responsável e descritos no plano
de ensino. Só serão computados no currículo do aluno os créditos das UCs Eletivas que tiverem sido
avaliadas como CUMPRIDAS.
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