
Curso de Licenciatura em Filosofia - Modalidade a Distância

Calendário acadêmico - 2022/1º semestre

1. Datas importantes

Inscrição periódica: 

26 a 30 de Janeiro de 2022: – Primeira Etapa (Matrícula) de 
Inscrição Periódica para o primeiro 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).
04 a 09 de fevereiro de 2021: - Segunda Etapa (Rematrícula) de 
Inscrição Periódica para o primeiro período letivo regular de 2022 
(sendo possível modificação na inscrição realizada anteriormente ou 
inclusão de UCs de outros cursos).
23 a 25 de março de 2022: – Terceira Etapa de Inscrição 
Periódica (Matrícula Extraordinária) para o primeiro período letivo 
regular de 2022.

Período letivo:

1º Bimestre: 21 de março a 21 de maio de 2022 

Avaliações regulares: 28/05/2022

Avaliações de recuperação/substitutiva: 04/06/2022

2º Bimestre: 22 de maio a 23 de julho de 2022

Avaliações regulares: 30/07/2022

Avaliações de recuperação/substitutiva: 06/08/2022

Outras datas relevantes:

Acesse o calendário acadêmico da UFSJ:

https://ufsj.edu.br/portal2-
repositorio/File/soces/Calendario%20academico%20de%20gr
aduacao%202022%20-
%20aprovado%20Conep%20em%2003-11%20-
%20resolucao%2027-2021.pdf

https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/soces/Calendario%20academico%20de%20graduacao%202022%20-%20aprovado%20Conep%20em%2003-11%20-%20resolucao%2027-2021.pdf
https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/soces/Calendario%20academico%20de%20graduacao%202022%20-%20aprovado%20Conep%20em%2003-11%20-%20resolucao%2027-2021.pdf
https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/soces/Calendario%20academico%20de%20graduacao%202022%20-%20aprovado%20Conep%20em%2003-11%20-%20resolucao%2027-2021.pdf
https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/soces/Calendario%20academico%20de%20graduacao%202022%20-%20aprovado%20Conep%20em%2003-11%20-%20resolucao%2027-2021.pdf
https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/soces/Calendario%20academico%20de%20graduacao%202022%20-%20aprovado%20Conep%20em%2003-11%20-%20resolucao%2027-2021.pdf


2. Unidade curriculares ofertadas

1º Bimestre *

História da Filosofia III 90 h Prof. Dr. Bruno Leonardo Cunha 
(DFIME/UFSJ)

Ética II 90 h Prof. Dr. Rogério Antônio Picoli 
(DFIME/UFSJ)

2º Bimestre **

Metafísica II 90 h Prof. Dr. Richard Romeiro de 
Oliveira (DFIME/UFSJ)

Psicologia educacional 90 h Prof.ª Dr.ª Larissa Medeiros 
Marinho (DPSIC/UFSJ)

Metodologia da redação de 
trabalhos acadêmicos/científicos

(optativa)

72 h Prof. Dr. Fabio de Barros Silva 
(DFIME/UFSJ)

Recuperação * Filosofia da Linguagem 90 h Prof. Dr. Marco Aurélio S. Alves 
(DFIME/UFSJ)

* Disponíveis na Plataforma Moodle a partir de 21/03/2022.
** Disponíveis na Plataforma Moodle a partir de 22/05/2022.

Observação: Ao longo do primeiro semestre, outras unidades curriculares, como 
Estágio Curricular Supervisionado, serão ofertadas a fim de atender às demandas 
ocasionadas pela pandemia de COVID 19.

Ao mesmo tempo, pedimos aos estudantes que ingressaram em 2016 e 2018 
para responderem, o quanto antes, ao questionário disponível no seguinte 
endereço: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSct6kz1pYv9WzqV0d1WnAXwrBa
x0N1VQqz8W8rTEg-64gItVQ/viewform?usp=pp_url

Trata-se de um questionário que visa a realizar um diagnóstico das disciplinas 
que precisam ser ofertadas para os concluintes.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSct6kz1pYv9WzqV0d1WnAXwrBax0N1VQqz8W8rTEg-64gItVQ/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSct6kz1pYv9WzqV0d1WnAXwrBax0N1VQqz8W8rTEg-64gItVQ/viewform?usp=pp_url

