
IMPORTANTE!!! Informações sobre as matrículas na 
graduação Faculdade de Educação 1s2021 

 

Prezados(as) estudantes de graduação em Licenciaturas ou 
Pedagogia, 
 

Que 2021 seja um ano melhor para todos(as)! 
 

Informamos que o período de matrícula para o 1s2021 

será de 20 a 29 de janeiro. Vocês podem consultar o 
Caderno de Horários no site da DAC. O horário também está 
disponível no site da FE. 

Consultem a proposta para a integralização do curso de vocês, 
no Catálogo correspondente ao ano de ingresso na 

universidade, para definirem seu horário. Solicitamos que, na 

medida do possível, sigam a sugestão de integralização de seu 
curso. 

Caso tenham alterado o ano do Catálogo, por reingresso, 
trancamento etc. consultem o Catálogo correspondente. 
 

https://www.dac.unicamp.br/portal/graduacao/catalogos-de-
cursos 
 
 

Todas as disciplinas da graduação / FE serão oferecidas 

no modo remoto. 
Antes do início das aulas serão definidas diretrizes para a 
realização das disciplinas de estágio. 
 

A Comissão de Graduação / FE definiu algumas condições para 
o aceite das matrículas: 
 

 Devido ao elevado número de estudantes em fase e 
atrasados nas disciplinas, não serão aceitas matrículas 

de estudantes que estiverem adiantando disciplinas. 
Estudantes atrasados em disciplinas terão suas 

matrículas aceitas se forem concluintes do curso em 

2021 e se são apenas oferecidas no 1o semestre. Esta 
condição é válida para disciplinas de estágios 

supervisionados e também para as teórico-práticas; 
 

https://www.dac.unicamp.br/portal/graduacao/catalogos-de-cursos
https://www.dac.unicamp.br/portal/graduacao/catalogos-de-cursos


 Estudantes dos cursos de Licenciaturas: não haverá pré-

matrícula para as disciplinas de estágios EL774 e EL874. 
Basta fazer a matrícula no SIGA / DAC.  

 Atenção: não haverá quebra de pré-requisito para a 

disciplina EL774. Apenas terão as matrículas aceitas quem 
já cumpriu todos os pré-requisitos, em acordo com a matriz 
curricular do seu curso. 

 

 Algumas disciplinas de estágio supervisionado da Pedagogia 

e das Licenciaturas (EL874, EL885, EP913, EP377, 
EP911), oferecidas no 2o semestre, serão oferecidas 

também no 1s2021. Mas apenas para atender 
estudantes que estão atrasados e que são concluintes 
em 2021. 

 

 As disciplinas AM106 A e AM107 A serão oferecidas em 

inglês. 
 

Solicitamos ampla divulgação e contamos com a colaboração 
de vocês para que sigam essas orientações. 

Importante ressaltar que nenhum estudante será prejudicado, 
já que a matrícula é priorizada para estudantes em fase no 
curso ou atrasados concluintes. 
 

Atte. 

Coordenação de Graduação / FE 
_______________________________________________ 
Secretarias-grad mailing list 
Secretarias-grad@listas.unicamp.br 
https://www.listas.unicamp.br/mailman/listinfo/secretarias-grad 
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