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1. INFORMAÇÕES INICIAIS 

A Faculdade de Educação do Campo (Fecampo)  informa  aos/às estudantes  que  estará  

aberto  de 26/02/2022 a 11/03/2022  o  período  de  matrículas  referente  às  disciplinas  que  

serão  ministradas  no 2022.1 Suplementar (Tempo Comunidade - março a junho/2022).  

As disciplinas ofertadas no período 2022.1 Suplementar e as orientações específicas para 

cada turma estão apresentadas nos tópicos a seguir.  

Os discentes com pendências de blocos anteriores (REPROVAÇÕES OU DISCIPLINAS NÃO 

CURSADAS) em alguma das disciplinas ofertadas poderão efetuar matrícula para cursar  estas  

componentes  curriculares,  desde  que  não  ocorra  a  simultaneidade de datas (choque de datas), 

observar o planejamento.   

O processo de matrícula deverá ser realizado online, através do Portal Sigaa 

(https://sigaa.unifesspa.edu.br/sigaa).  

Vale ressaltar que a matrícula é de responsabilidade do aluno, obrigatória em cada período 

letivo e que a não realização implicará em trancamento automático, não sendo possível, portanto, 

cursar qualquer componente curricular.  

Igualmente, orientamos aos alunos que finalizarem o processo de solicitação online de 

matrícula, “salvem” o comprovante emitido pelo Sistema.  

2. TURMA 2022 

Está dividida em 3 turmas: TURMA 2022-T01; TURMA 2022-T02 e TURMA 2022-T03, 

portanto, recomenda-se máxima atenção no momento da matrícula para que não efetue 

matrícula em turma diversa.  

Observar o nome da turma e o professor ministrante no momento da matrícula para evitar 

equívocos. 

2.1. Disciplinas da TURMA 2022-T01 

Bloco Código Disciplina Datas Prof. Responsável CH (h) 

2 EDUC01129 PESQUISA I 
11/03/2022 a 
23/03/2022 

Maria Neuza da Silva Oliveira 175 

Observação: As datas apresentadas na tabela acima correspondem aos registros no Sigaa, no 

entanto, poderão ocorrer alterações quando da ministração das disciplinas. 

 

2.2. Disciplinas da TURMA 2022-T02 

Bloco Código Disciplina Datas Prof. Responsável CH (h) 

2 EDUC01129 PESQUISA I 
11/03/2022 a 
29/03/2022 

Ailce Margarida Negreiros 
Alves 

175 

Observação: As datas apresentadas na tabela acima correspondem aos registros no Sigaa, no 

entanto, poderão ocorrer alterações quando da ministração das disciplinas. 

3 

https://sigaa.unifesspa.edu.br/sigaa


2.3. Disciplinas da TURMA 2022-T03 

Bloco Código Disciplina Datas Prof. Responsável CH (h) 

2 EDUC01129 PESQUISA I 
11/03/2022 a 
29/03/2022 

Evandro Costa de Medeiros 175 

Observação: As datas apresentadas na tabela acima correspondem aos registros no Sigaa, no 

entanto, poderão ocorrer alterações quando da ministração das disciplinas. 

 

3. TURMA 2019 

Para os(as) estudantes da turma 2019 serão ofertadas as seguintes disciplinas: 

3.1.  2019 - Letras e Linguagem (LL) 

2019 - Letras e Linguagem (LL) 

Bloco Código Disciplina Datas Prof. Responsável CH (h) 

5 EDUC01025 PESQUISA IV 30/03/2022 a 
08/04/2022 

Bonfim Queiroz Lima 75 

5 EDUC01026 DOCENCIA I mar/2022 a 
jun/2022 

Bonfim Queiroz Lima 100 

Observações:  

1) As datas apresentadas na tabela acima correspondem aos registros no Sigaa, no entanto, 

poderão ocorrer alterações quando da ministração das disciplinas; 

2) A matrícula na disciplina DOCENCIA I será realizada pela Faculdade a partir da lista de 

matriculados em PESQUISA IV. Alunos de outras turmas que estejam pendentes e pretendam 

cursar a disciplina DOCENCIA I deverão solicitar a matrícula à Faculdade através do e-mail: 

fecampo@unifesspa.edu.br até o dia 11/03/2022. 

 

3.2. 2019 - Ciências Agrárias e da Natureza (CAN) 

2019 - Ciências Agrárias e da Natureza (CAN) 

Bloco Código Disciplina Datas Prof. Responsável CH (h) 

5 EDUC01025 PESQUISA IV 30/03/2022 a 
08/04/2022 

Rodrigo de Almeida Muniz/ 
Haroldo de Souza 

75 

5 EDUC01026 DOCENCIA I mar/2022 a 
jun/2022 

Rodrigo de Almeida Muniz/ 
Haroldo de Souza 

100 

Observações:  

1) As datas apresentadas na tabela acima correspondem aos registros no Sigaa, no entanto, 

poderão ocorrer alterações quando da ministração das disciplinas; 

2) A matrícula na disciplina DOCENCIA I será realizada pela Faculdade a partir da lista de 

matriculados em PESQUISA IV. Alunos de outras turmas que estejam pendentes e pretendam 

cursar a disciplina DOCENCIA I deverão solicitar a matrícula à Faculdade através do e-mail: 

fecampo@unifesspa.edu.br até o dia 11/03/2022. 
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3.3. 2019 - Matemática (MAT) 

2019 - Matemática (MAT) 

Bloco Código Disciplina Datas Prof. Responsável CH (h) 

5 EDUC01025 PESQUISA IV 30/03/2022 a 
08/04/2022 

Carlos Alberto Gaia Assunção 75 

5 EDUC01026 DOCENCIA I mar/2022 a 
jun/2022 

Carlos Alberto Gaia Assunção 100 

Observações:  

1) As datas apresentadas na tabela acima correspondem aos registros no Sigaa, no entanto, 

poderão ocorrer alterações quando da ministração das disciplinas; 

2) A matrícula na disciplina DOCENCIA I será realizada pela Faculdade a partir da lista de 

matriculados em PESQUISA IV. Alunos de outras turmas que estejam pendentes e pretendam 

cursar a disciplina DOCENCIA I deverão solicitar a matrícula à Faculdade através do e-mail: 

fecampo@unifesspa.edu.br até o dia 11/03/2022. 

 

3.4. 2019 - Ciências Humanas e Sociais (CHS) 

2019 - Ciências Humanas e Sociais (CHS) 

Bloco Código Disciplina Datas Prof. Responsável CH (h) 

5 EDUC01025 PESQUISA IV 30/03/2022 a 
08/04/2022 

Rita de Cássia Pereira da Costa 75 

5 EDUC01026 DOCENCIA I mar/2022 a 
jun/2022 

Rita de Cássia Pereira da Costa 100 

Observações:  

1) As datas apresentadas na tabela acima correspondem aos registros no Sigaa, no entanto, 

poderão ocorrer alterações quando da ministração das disciplinas; 

2) A matrícula na disciplina DOCENCIA I será realizada pela Faculdade a partir da lista de 

matriculados em PESQUISA IV. Alunos de outras turmas que estejam pendentes e pretendam 

cursar a disciplina DOCENCIA I deverão solicitar a matrícula à Faculdade através do e-mail: 

fecampo@unifesspa.edu.br até o dia 11/03/2022. 

 

4. TURMA 2018 

Para os(as) estudantes da turma 2018 serão ofertadas as seguintes disciplinas: 

4.1. 2018 - Letras e Linguagem (LL) 

2018 - Letras e Linguagem (LL) 

Bloco Código Disciplina Datas Prof. Responsável CH (h) 

7 EDUC01033 PESQUISA VI 11/04/2022 a 
20/04/2022 

Maria Cristina Macedo Alencar 75 

7 EDUC01034 DOCENCIA III mar/2022 a 
jun/2022 

Maria Cristina Macedo Alencar 100 
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Observações:  

1) As datas apresentadas na tabela acima correspondem aos registros no Sigaa, no entanto, 

poderão ocorrer alterações quando da ministração das disciplinas; 

2) A matrícula na disciplina DOCENCIA III será realizada pela Faculdade a partir da lista de 

matriculados em PESQUISA VI. Alunos de outras turmas que estejam pendentes e pretendam 

cursar a disciplinas DOCENCIA III deverão solicitar a matrícula à Faculdade através do e-mail: 

fecampo@unifesspa.edu.br até o dia 11/03/2022. 

 

4.2. 2018 - Ciências Agrárias e da Natureza (CAN) 

2018 - Ciências Agrárias e da Natureza (CAN) 

Bloco Código Disciplina Datas Prof. Responsável CH (h) 

7 EDUC01033 PESQUISA VI 11/04/2022 a 
20/04/2022 

Cristiane Vieira da Cunha 75 

7 EDUC01034 DOCENCIA III mar/2022 a 
jun/2022 

Cristiane Vieira da Cunha 100 

Observações:  

1) As datas apresentadas na tabela acima correspondem aos registros no Sigaa, no entanto, 

poderão ocorrer alterações quando da ministração das disciplinas; 

2) A matrícula na disciplina DOCENCIA III será realizada pela Faculdade a partir da lista de 

matriculados em PESQUISA VI. Alunos de outras turmas que estejam pendentes e pretendam 

cursar a disciplinas DOCENCIA III deverão solicitar a matrícula à Faculdade através do e-mail: 

fecampo@unifesspa.edu.br até o dia 11/03/2022. 

 

4.3. 2018 - Matemática (MAT) 

2018 - Matemática (MAT) 

Bloco Código Disciplina Datas Prof. Responsável CH (h) 

7 EDUC01033 PESQUISA VI 11/04/2022 a 
20/04/2022 

Valdomiro Pinheiro Teixeira 
Junior 

75 

7 EDUC01034 DOCENCIA III mar/2022 a 
jun/2022 

Valdomiro Pinheiro Teixeira 
Junior 

100 

Observações:  

1) As datas apresentadas na tabela acima correspondem aos registros no Sigaa, no entanto, 

poderão ocorrer alterações quando da ministração das disciplinas; 

2) A matrícula na disciplina DOCENCIA III será realizada pela Faculdade a partir da lista de 

matriculados em PESQUISA VI. Alunos de outras turmas que estejam pendentes e pretendam 

cursar a disciplinas DOCENCIA III deverão solicitar a matrícula à Faculdade através do e-mail: 

fecampo@unifesspa.edu.br até o dia 11/03/2022. 
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4.4. 2018 - Ciências Humanas e Sociais (CHS) 

2018 - Ciências Humanas e Sociais (CHS) 

Bloco Código Disciplina Datas Prof. Responsável CH (h) 

7 EDUC01033 PESQUISA VI 11/04/2022 a 
20/04/2022 

Idelma Santiago da Silva 75 

7 EDUC01034 DOCENCIA III mar/2022 a 
jun/2022 

Idelma Santiago da Silva 100 

Observações:  

1) As datas apresentadas na tabela acima correspondem aos registros no Sigaa, no entanto, 

poderão ocorrer alterações quando da ministração das disciplinas; 

2) A matrícula na disciplina DOCENCIA III será realizada pela Faculdade a partir da lista de 

matriculados em PESQUISA VI. Alunos de outras turmas que estejam pendentes e pretendam 

cursar a disciplinas DOCENCIA III deverão solicitar a matrícula à Faculdade através do e-mail: 

fecampo@unifesspa.edu.br até o dia 11/03/2022. 

 

5. FORMANDOS/CONCLUINTES – TURMAS 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 

Verificar no histórico as disciplinas pendentes e efetuar a matrícula caso esteja ofertada 

para outras turmas (2022, 2019, 2018 ou Reoferta). 

Se as pendências forem em TCC, seguir as orientações do Item 7. Se apresentar pendência 

em Atividades Curriculares Complementares, seguir as orientações do Item 8. 

Atentar-se para eventuais situações que ensejem a perda do vínculo institucional, 

conforme previsto no Artigo 105 do Regulamento de Ensino de Graduação da Unifesspa (acesse e 

leia). 

6. REOFERTAS 

Bloco Código Disciplina Datas Prof. Responsável 
CH 
(h) 

2 EDUC01007 
EPISTEMOLOGIA DAS CIENCIAS 
AGRARIAS E DA 
NATUREZA 

09/06/2022 a 
18/06/2022 

Haroldo de Souza 60 

2 EDUC01008 EPISTEMOLOGIA DA MATEMATICA 
02/05/2022 a 
10/05/2022 

Valdomiro Pinheiro Teixeira 
Junior 

60 

3 EDUC01015 
CONCEPCOES FILOSOFICAS DA 
EDUCACAO 

24/03/2022 a 
29/03/2022 

Maria Neuza da Silva Oliveira 45 

3 EDUC01016 SOCIEDADE, ESTADO E EDUCACAO 
01/06/2022 a 
08/06/2022 

Maura Pereira dos Anjos 45 

4 EDUC01022 PESQUISA III 
04/04/2022 a 
23/04/2022 

Paola Giraldo Herrera 175 

4 EDUC01023 SOCIALIZACAO TEL III 25/04/2022 a Maura Pereira dos Anjos 45 
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29/04/2022 

4 EDUC01091 
QUIMICA E SUAS APLICACOES NO 
MEIO AMBIENTE 

02/05/2022 a 
10/05/2022 

Rodrigo de Almeida Muniz 60 

5 EC07020 SOCIALIZACAO T-EL III  
02/05/2022 a 
06/05/2022 

Maura Pereira dos Anjos 25 

6 EDUC01115 ALGEBRA LINEAR (Turma 2017 MAT) 
11/03/2022 a 
15/03/2022 

Carlos Alberto Gaia Assunção 60 

6 EDUC01115 ALGEBRA LINEAR (Turma 2018 MAT) 
01/06/2022 a 
08/06/2022 

João Pedro Antunes de Paulo 60 

7 EDUC01035 SOCIALIZACAO TEL VI 
18/04/2022 a 
22/04/2022 

Maura Pereira dos Anjos 45 

7 EDUC01063 METODOLOGIA CIENTIFICA VII EM CHS 
21/03/2022 a 
25/03/2022 

Bruno Cezar Pereira Malheiro 30 

8 EDUC01040 LIBRAS 
09/05/2022 a 
17/05/2022 

Bruno Cezar Pereira Malheiro 45 

8 EDUC01038 DOCENCIA IV 
março a junho 

de 2022 
A definir 100 

8 EDUC01037 PESQUISA VII 
28/03/2022 a 
07/04/2022 

Bruno Cezar Pereira Malheiro 75 

8 EDUC01041 AFRICA, INVENCAO E REINVENCOES 
18/04/2022 a 
26/04/2022 

Jerônimo da Silva e Silva 60 

8 EDUC01042 
CAMPO, TERRITORIALIDADE E 
SUSTENTABILIDADE 

21/04/2022 a 
30/04/2022 

Bruno Cezar Pereira Malheiro 60 

Observações:  

1) As datas apresentadas na tabela acima correspondem aos registros no Sigaa, no entanto, 

poderão ocorrer alterações quando da ministração das disciplinas; 

2) A matrícula na disciplina DOCENCIA IV será realizada pela Faculdade, mediante solicitação 

do(as) estudante. Assim, alunos que estejam pendentes e pretendam cursar a disciplina DOCENCIA 

IV deverão solicitar a matrícula à Faculdade através do e-mail: fecampo@unifesspa.edu.br até o 

dia 11/03/2022. 

 

7. MATRÍCULA EM TCC (Orientação e/ou Defesa) 

 

7.1.  Quem precisa se matricular em TCC? 

Os estudantes que estarão em orientação de TCC no período 2022.1 Suplementar 

(11/03/2022 até 18/06/2022). No caso dos estudantes que têm previsão de defesa neste período, 

deverão solicitar matrícula em orientação (TCC EM MAT/CAN/CHS/LL) e defesa de TCC 

(SOCIALIZACAO DA PRODUCAO ACADEMICA). 
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7.2. Quais as implicações da não solicitação de matrícula em TCC? 

A ausência de matrícula em TCC (Orientação e/ou Defesa) acarreta as seguintes situações: 

- Para o(a) estudante: 

* Ficará em status TRANCADO no período caso não tenha matrícula em outra(s) disciplina(s);  

* Não poderá realizar a defesa do TCC, pois o(a) orientador(a) não terá como lançar conceito. 

Tendo que aguardar o período seguinte (2022.3) para a defesa e consequente colação de grau. 

- Para o(a) orientador: 

* Implicações quanto ao registro da carga horária no Plano Individual de Trabalho (PIT/Sisplad), 

devido à ausência do registro da orientação no Sigaa. 

7.3. Se eu fizer a matrícula e não defender o TCC?  

Neste caso, ocorrerá a reprovação e a disciplina continuará pendente no histórico, 

devendo o(a) estudante solicitar nova matrícula no período seguinte. 

7.4. Qual o prazo para solicitação de matrícula em TCC (Orientação e/ou Defesa)? 

Para atendimento ao previsto no Calendário Acadêmico da Unifesspa para o período 

2022.1 Suplementar, a Fecampo estabeleceu o prazo máximo para solicitação o dia 11/03/2022. 

7.5. Como é feita a matrícula em TCC (Orientação e/ou Defesa)? 

A matrícula é efetuada pela Faculdade, mediante solicitação do estudante e anuência do(a) 

orientador(a). Assim, o(a) estudante deverá entrar em contato com o(a) orientador(a), para prévio 

ajuste das partes. Estando devidamente acordado, enviar e-mail para fecampo@unifesspa.edu.br 

solicitando a matrícula.  

7.5.1. Modelo de e-mail de solicitação de matrícula em TCC (Orientação e/ou Defesa) 

Para: fecampo@unifesspa.edu.br 

Assunto: matrícula em TCC no período 2022.1 Suplementar (nome do estudante) 

Corpo do e-mail 

Nome do(a) estudante: 

Matrícula nº: 

Orientador(a): 

Solicito matrícula em (marcar “X” na(s) opção(ões) desejadas): 

(   ) Orientação de TCC (TCC EM MAT/CAN/CHS/LL) 

(   ) Defesa de TCC (SOCIALIZACAO DA PRODUCAO ACADEMICA) 

 

9 

mailto:fecampo@unifesspa.edu.br
mailto:fecampo@unifesspa.edu.br


8. MATRÍCULA EM ATIVIDADES CURRICULARES COMPLEMENTARES (ACC) 

 

8.1. Quem precisa se matricular em Atividades Complementares? 

Os estudantes que pretendam apresentar/entregar as atividades complementares no período 

2022.1 Suplementar. Ressaltamos que as ATIVIDADES CURRICULARES COMPLEMENTARES é uma 

disciplina da grade curricular do curso.  

8.2. Quais as implicações da não solicitação de matrícula em ACC? 

A ausência de matrícula em ACC (atividades complementares) acarreta as seguintes 

situações ao estudante: 

* Ficará em status TRANCADO no período caso não tenha matrícula em outra(s) disciplina(s); 

* Não poderá realizar a apresentação/entrega das ACC, pois a Direção da Faculdade não terá como 

lançar conceito. Assim, o(a)  estudante terá que aguardar o período seguinte (2022.3) para a 

entrega; 

* Importante destacar que mesmo na hipótese de defesa do TCC e conclusão das demais 

disciplinas, a pendência em ATIVIDADES CURRICULARES COMPLEMENTARES impede a 

integralização curricular e a colação de grau. 

8.3. Se eu fizer a matrícula e não apresentar/entregar as atividades? 

Neste caso, ocorrerá a reprovação e a disciplina continuará pendente no histórico, 

devendo o(a) estudante solicitar nova matrícula no período seguinte. 

8.4. Qual o prazo para solicitação de matrícula em ACC (atividades complementares)? 

Para atendimento ao previsto no Calendário Acadêmico da Unifesspa para o período 

2022.1 Suplementar, a Fecampo estabeleceu o prazo máximo para solicitação o dia 11/03/2022. 

8.5. Como é feita a matrícula em ACC (atividades complementares)?  

A matrícula é efetuada pela Faculdade, mediante solicitação do estudante. Para solicitar, 

enviar e-mail para fecampo@unifesspa.edu.br.  

8.5.1. Modelo de e-mail de solicitação de matrícula em ACC (atividades complementares) 

Para: fecampo@unifesspa.edu.br 

Assunto: matrícula em ACC no período 2022.1 Suplementar (nome do estudante) 

Corpo do e-mail 

Nome do(a) estudante: 

Matrícula nº: 

Solicito matrícula em ATIVIDADES CURRICULARES COMPLEMENTARES no período 2022.1 

Suplementar. 
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8.6. Como é feita a apresentação/entrega das atividades complementares?  

Os(as) estudantes matriculados(as) terão prazo até 03/06/2022 para enviar os certificados à 
Fecampo para fins de avaliação e lançamento do conceito. A apresentação (entrega) das 
atividades curriculares complementares deverão ser realizadas conforme orientações a seguir:  

I) Preencher a FICHA DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES. A Ficha está disponível para download 
no site da Fecampo: 

- versão em doc (para preenchimento digital): Ficha doc 

- versão em pdf (para impressão e preenchimento manual): Ficha pfd 

II) Digitalizar a FICHA DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES e os certificados referentes aos 
eventos/atividades realizadas. 

Observações: 

- a Ficha e os certificados devem ser digitalizados no formato pdf e organizados em arquivo único 
(apenas um documento); 

- a Ficha deverá ser colocada como a primeira página do arquivo; 

- os certificados deverão ser dispostos na ordem em que estiverem listados na Ficha. 

III) Enviar o documento (Ficha e cerificados digitalizados) para o e-mail da Fecampo, conforme 
modelo abaixo: 

8.6.1. Modelo de e-mail de solicitação de matrícula em ACC (atividades complementares) 

Para: fecampo@unifesspa.edu.br 

Assunto: Apresentação das atividades complementares (nome do estudante) 

Corpo do e-mail 

 

Nome do(a) estudante: 

Matrícula nº: 

Conforme orientações, encaminho à Faculdade de Educação do Campo as atividades curriculares 
complementares desenvolvidas durante o curso de Licenciatura em Educação do Campo. 

Anexo: Ficha e cerificados digitalizados 

Atenciosamente. 
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9. TRANCAMENTO DE MATRÍCULA NO PERÍODO  

Objetiva por parte do discente, interromper temporariamente o seu percurso acadêmico. 

Ao atender a solicitação do discente, o CRCA tem por objetivo realizar a ação solicitada e manter o 

acompanhamento e controle dos registros acadêmicos. 

O estudante poderá realizar o procedimento via requerimento ou optar pelo trancamento 

automático.  

9.1. Trancamento via requerimento  

Passo a passo para o (a) interessado (a): 

I) O Discente deve acessar o endereço eletrônico (crca.unifesspa.edu.br), fazer download do 

“Requerimento geral” e imprimir;  

II) Preencher as  informações  solicitadas  no  requerimento  (marcar  a  opção  trancamento  de 

programa, preencher a justificativa, data e assinatura);  

III) Enviar o requerimento preenchido para a Faculdade via e-mail: fecampo@unifesspa.edu.br . O 

prazo máximo para solicitação é o dia 11/03/2022. 

9.2. Trancamento automático 

A não realização de matrícula pelo(a) estudante, enseja o trancamento automático no período, 

Conforme previsto no Regulamento de Ensino de Graduação da Unifesspa. 

Art. 15 Em qualquer dos regimes acadêmicos e modalidade de 
oferta, a matrícula será obrigatória em cada período letivo.  
... 
 
§2º O discente deverá confirmar a sua matrícula e atualizar 
os seus dados cadastrais no prazo fixado pela Subunidade.  
 
§3º A ausência de confirmação de matrícula em um período 
letivo implicará o trancamento da mesma pela Subunidade. 
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