Prezados Alunos (as),
Seguem algumas orientações para matrícula em disciplinas do currículo 13811 que não serão ofertadas
pelo curso de Física no 1º semestre de 2021. Qualquer dúvida que tenham, não deixem de fazer contato
com a coordenação do curso (Prof.ª Joice) por mensagem no Canvas ou whatsApp (31 986188608).

Disciplinas do currículo
13811
Fundamentos de Química
(68h)

Evolução das Ideias da
Física e da Matemática
(68h)
Cultura Religiosa:
Fenômeno Religioso (68h)
Filosofia: Razão e
Modernidade (68)
Fundamentos Históricos,
Filosóficos e Sociológicos
da Educação (68h) - virtual
Prática de Ensino:
Colóquios de Física e
Matemática (34h)
Fundamentos de
Matemática I (68h)
Fundamentos de Física
(68h)
Geometria Analítica (68h)
Astronomia (68h)
Didática: Fundamentos da
Prática Docente (68h)
Prática de Ensino: Leitura e
escrita em Física e
Matemática (52h)
Cálculo I (68h)
Álgebra Linear (68h)
Física Geral I (68h)
Laboratório de Física Geral
I (34h)
Libras

Disciplinas Equivalente
1º Período
Cursar a disciplina Química (40h) do curso de Física ou das
Engenharias + Laboratório de Química (40h) das engenharias.
É necessário cursar as duas disciplinas para que seja dada a
equivalência.
Cursar Evolução das Ideias da Física e da Matemática (80h) do 1º
período do curso de Física
Cursar a disciplina Cultura Religiosa: Fenômeno Religioso (68h) virtual
Cursar a disciplina Filosofia: razão e Modernidade (68) - virtual
Cursar a disciplina Fundamentos Históricos, Filosóficos e Sociológicos
da Educação (80h) - virtual
Aguardar a oferta de Ensino e Aprendizagem em Física e Matemática
no 2º semestre de 2021.
2º Período
Aguardar a oferta de Fundamentos de Matemática I (80h) – virtual no
2º semestre de 2021
Aguardar a oferta de Fundamentos de Física (80h) – virtual no 2º
semestre de 2021
Cursar Geometria Analítica (68h) - virtual
Aguardar a oferta de Astronomia (80h) no 2º semestre de 2021
Cursar na Pedagogia, terça e quarta às 15:20h.
Cursar a disciplina Leitura e Escrita (80h) semipresencial do 1º período
do curso de Física
3º período
Cursar Cálculo Aplicado I no curso de Física ou nas engenharias.
Cursar Álgebra Linear na Ciência da Computação, sexta às 7h.
Cursar Física I (80h) do 3º período do curso de Física ou
Física Mecânica (80h) dos cursos de Engenharias.
Cursar Laboratório de Física A (40h) do 3º período do curso de Física
ou
Laboratório de Física (40h) dos cursos de Engenharias.
Cursar Libras no curso de Pedagogia na terça-feira às 17:10h ou

Políticas Públicas de
Educação (68h)
Prática de Ensino: Espaços
Alternativos para o Ensino
de Física (67h)
Cálculo II (68h)
Estatística e Probabilidade
(68h)
Física Geral II (68h)

Laboratório de Física II
(34h)

Cultura Religiosa: pessoa e
sociedade (34h)
Gestão Escolar (68h)
Prática de Ensino:
Laboratório Didático de
Física (52h)

Libras virtual.
Cursar na Pedagogia, terça às 15:20h.
Cursar Espaços Alternativos para o Ensino de Física (70h) do 3º
período do curso de Física.
4º período
Procurar a coordenação de curso para avaliar qual disciplina
equivalente indicar.
Cursar Estatística e Probabilidade na Engenharia Química manhã
(terça e sexta às 8:50h) ou tarde (terça e quinta às 13:30h) ou
Estatística e Probabilidade virtual.
Aguardar a oferta da disciplina Física II (80h) no 2º semestre de 2021.
Essa disciplina foi excluída dos currículos dos cursos de engenharias,
mas existe a possibilidade da oferta de uma turma especial no 1º
semestre de 2021. Avisaremos a todos assim que essa informação se
confirmar
Aguardar a oferta do Laboratório de Física B (40h) no 2º semestre de
2021.
Essa disciplina foi excluída dos currículos dos cursos de engenharias,
mas existe a possibilidade da oferta de uma turma especial no 1º
semestre de 2021. Avisaremos a todos assim que essa informação se
confirmar.
Aguardar a oferta de Cultura Religiosa: Pessoa e Sociedade (40h) no 2º
semestre de 2021.
Cursar Gestão Escolar no curso de Pedagogia, terça às 17:10h e quarta
às 13:30h.
Aguardar a oferta da disciplina Laboratório didático de Física no 2º
semestre de 2021.

Observações:
1. A disciplina Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem está prevista para ser ofertada
no curso de Pedagogia, quarta-feira 17:10, na modalidade semipresencial.
2. A última oferta das disciplinas Cálculo III e Equações Diferenciais ocorrerá no 1º semestre de
2021. Tendo os pré-requisitos, gentileza priorizar matricula nessas disciplinas.
3. A Engenharia Química ofertará pela última vez, no 1º semestre de 2021, a disciplina Física
Geral III semipresencial na segunda-feira às 10:40h.
4. Todas as disciplinas do 7º período serão ofertadas apenas no 1º semestre de 2021 e no 1º
semestre de 2022. Os alunos com previsão de formatura em 2021 deverão fazer matrícula nessas
disciplinas no 1º semestre de 2021.

5. Todas as disciplinas do 5º período serão ofertadas pela última vez no 1º semestre de 2021.
Tendo os pré-requisitos, gentileza priorizar a matrícula nessas disciplinas. Quem não conseguir
cursá-las em 1º/2021, depois cursará disciplinas equivalentes no currículo 13812.

