
CALENDÁRIO ACADÊMICO 

FILOSOFIA - LICENCIATURA - EAD 

2º semestre de 2022 (Julho a Dezembro) 

 

1. Aviso importante a todos(as) os(as) estudantes 

 
O sistema de controle acadêmico da UFSJ - CONTAC, conhecido como 

Minha UFSJ, foi descontinuado. O novo sistema denomina-se SIGAA - Sistema 

Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas. Para acessá-lo, clique aqui: 

 
sigaa.ufsj.edu.br 

 
 

Caso você, estudante, ainda não tenha acessado o novo sistema, será 

necessário realizar o cadastro inicial. Você mesmo pode fazê-lo seguindo as 

instruções disponíveis neste link: 

 
https://ufsj.edu.br/dicon/autocadastro_discente.php 

 
 

Para realizar o cadastro você precisará de seu número de matrícula e do 

ano/semestre de seu ingresso. Se você ingressou em 2016, insira 2016/2. Se o 

seu ingresso ocorreu em 2018 ou em 2021, insira 2018/1 ou 2021/1. Caso tenha 

esquecido seu número de matrícula, encaminhe um e-mail solicitando a ajuda da 

secretaria do curso: 

 
filosofia@nead.ufsj.edu.br 

 
 

Quaisquer outras dúvidas, entre em contato com a secretaria, por meio do 

e-mail da secretaria, ou com o coordenador do curso: 

 
fabiobarros@ufsj.edu.br 

https://ufsj.edu.br/dicon/autocadastro_discente.php
mailto:filosofia@nead.ufsj.edu.br
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2. Datas importantes 

Pedimos a todos(as) os(as) discentes especial atenção para as seguintes 

datas: 

 

 28/07 a 01/08 – Primeira Etapa (Matrícula) de Inscrição Periódica para 

o segundo período letivo regular de 2022 (Confirmação da Pré-inscrição, 

pela internet, sendo possível modificação da pré-inscrição ou inclusão de 

outras UCs do próprio curso e turno/grau acadêmico). 

 10/08 – Segunda Etapa (Rematrícula) de Inscrição Periódica para o 

segundo período letivo regular de 2022 (sendo possível modificação na 

inscrição realizada anteriormente ou inclusão de UCs de outros cursos) 

(Rematrícula). 

 15/08 a 18/08 – Terceira Etapa de Inscrição Periódica (Matrícula 

Extraordinária) para o segundo período letivo regular de 2022. 

 
Não serão aceitas, sem justificativas plausíveis ou documentadas, 

quaisquer pedidos de inscrições (matrículas) fora dos prazos acima 

estabelecidos. Outras datas importantes: 

 
 02/09 – Data limite para EXCLUSÃO de unidade curricular (trancamento 

por unidade curricular), pelo discente, via internet. 

 02/09 – Data limite para solicitação de SUSPENSÃO DE VÍNCULO 

(trancamento total ou renovação do trancamento total de vínculo). 

 20/10 – Data limite para solicitação de participação em cerimônia de 

COLAÇÃO DE GRAU COLETIVA para concluintes de 2022. 



3. Unidades curriculares ofertadas para o 2º semestre de 2022 

As unidades curriculares, como todos(as) sabem, são liberadas 

bimestralmente. Sendo assim, atentem-se para as datas de início e fim dos dois 

bimestres: 

 
 1º Bimestre: 15/08 (início) a 16/10/2022 (término) 

 2º Bimestre: 17/10 (início) a 16/12/2022 (término) 

 

Turma regular - 4º período - Ingressantes de 2021 
 

Disciplina CH Bimestre 

História da Filosofia IV 90 1º (primeiro) 

Filosofia Política II 90 1º (primeiro) 

Filosofia da Linguagem 90 2º (segundo) 

Estética 90 2º (segundo) 

 

Turmas anteriores - Disciplinas de repercurso (recuperação) 
 

Disciplina CH Bimestre 

Didática geral 90 1º (primeiro) 

Filosofia do Ensino de Filosofia 90 1º (primeiro) 

Didática do Ensino de Filosofia 90 1º (primeiro) 

Gestão e cotidiano escolar 72 1º (primeiro) 

Lógica I 90 1º (primeiro) 

Política e organização da educação brasileira 90 2º (segundo) 

Pesquisa de Filosofia em sala de aula 90 2º (segundo) 

Lógica II 90 2º (segundo) 

Metodologia do Ensino de Filosofia 90 2º (segundo) 

Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) 72 2º (segundo) 

Educação e diversidade 72 2º (segundo) 

 


