UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS

____________________________
SERVIÇO DE ALUNOS DE GRADUAÇÃO

Rampa do Prédio de Geografia e História

SEÇÃO DE ALUNOS
Prédio de Geografia e História – térreo
2ª a 6ª feira, das 15 às 20 horas
Telefones: (11) 3091.0291 / 2117 / 0290
e-mail: secaoalunosgeografia@usp.br

site da graduação: http://www.graduacao.fflch.usp.br
site de calouros: https://calouros.fflch.usp.br/

CURSO DE GEOGRAFIA
HORÁRIO DO 1º SEMESTRE DE 2022

DIURNO

NOTURNO
2ª FEIRA
Das 19:30 às 23:00 horas
FLG0141- Introdução à Cartografia
Fernanda Padovesi (turma-01)
Rubia Morato (turma-03)

3ª FEIRA
Das 14 às 18 horas
FLG0141- Introdução à Cartografia
Fernanda Padovesi (turma-02)

Das 19:30 às 23:00 horas
FLG0160- Fundamentos Econômicos, Sociais e Políticos
da Geografia
Rodrigo Valverde (turma-01)

4ª FEIRA
Das 14 às 18 horas
FLG0150- Fundamentos Naturais da Geografia
Sueli Furlan (turma-02)

Das 19:30 às 23:00 horas
FLG0150- Fundamentos Naturais da Geografia
Luis Antonio Bittar (turma-01)

5ª FEIRA
Das 08:00 às 12:00 horas
FLG0141- Introdução à Cartografia
Fernanda Padovesi (turma-04)
Das 14 às 18 horas
FLG0160- Fundamentos Econômicos, Sociais e
Políticos da Geografia
Rodrigo Valverde (turma-02)

6ª FEIRA
Das 14 às 18 horas
FLG0131 História do Pensamento Geográfico
Manoel Fernandes Turma 02

Das 19:30 às 23:00 horas
FLG0131 História do Pensamento Geográfico
Manoel Fernandes Turma 01

GRADE CURRICULAR - BACHARELADO NOTURNO
DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS
1º semestre
FLG0131
FLG0141
FLG0150
FLG0160

Historia do Pensamento Geográfico
Introdução a Cartografia
Fundamentos Naturais da Geografia
Fundamentos Econômicos, Sociais e Políticos da Geografia

2º semestre

0440620
FLG0132
FLG0142
FLG0162

Geologia Geral
Teoria e Método da Geografia I
Elementos da Cartografia Sistemáticos
Geografia Econômica I

3º semestre

FLG0243
FLG0251
FLG0253
FLG0385
FLG0563

Cartografia Temática
Geomorfologia I
Climatologia I
Regionalização do Espaço Mundial
Geografia Agrária I

4º semestre

FLG0244
FLG0273
FLG0355
FLG0386
FLG0560
FLG1254

Sensoriamento Remoto Aplicado à Geografia
Iniciação à Pesquisa em Geografia I
Climatologia II
Regionalização do Espaço Brasileiro
Geografia Urbana I
Pedologia

5º semestre

FLG0365
FLG1252

Geografia Politica
Geomorfologia

6º semestre

FLG0356

Biogeografia

7º semestre
FLG0433

Teoria e Método em Geografia II

8º semestre

FLG0336

Planejamento

9º semestre

FLG0496

Trabalho de Graduação Individual em Geografia I

10º semestre

FLG0499

Trabalho de Graduação Individual em Geografia I

Para conclusão do curso de bacharelado, o aluno deverá cumprir 183 créditos, entre disciplinas
obrigatórias (136 créditos) e optativas (47 créditos), com a exigência de cursar 50% dos créditos em
optativas dentro do Departamento de Geografia, os demais créditos podem ser cumpridos em outros cursos
da USP.

Grade completa no sistema júpiter: BACHARELADO EM GEOGRAFIA

GRADE CURRICULAR
LICENCIATURA
O estudante de Geografia pode se formar como bacharel e obter, ao mesmo tempo, o diploma de Licenciatura,
desde que curse disciplinas na Faculdade de Educação e no próprio Departamento de Geografia relacionadas
ao Programa de Formação de Professores. O curso de Licenciatura é facultado a todos os alunos do
Bacharelado em Geografia da USP, a matrícula pode ser feita a partir do 2º semestre.
ELETIVAS
Dessas 3 alternativas deverá escolher uma:
EDF0285

Introdução aos Estudos da Educação: Enfoque Filosófico

EDF0287

Introdução aos Estudos da Educação: Enfoque Histórico

EDF0289

Introdução aos Estudos da Educação: Enfoque Sociológico
Dessas 5 alternativas deverá escolher uma:

EDF0290

Teorias do desenvolvimento, Práticas Escolares e Processos de Subjetivação

EDF0292

A Psicologia Histórico-Cultural e Educação

EDF0294

Psicologia da educação: constituição do sujeito, desenvolvimento e aprendizagem na escola,
cultura e sociedade

EDF0296

Psicologia da Educação: Uma Abordagem Psicossocial do Cotidiano Escolar

EDF0298

Psicologia da Educação, Desenvolvimento e Práticas Escolares

EDA0463

OBRIGATÓRIAS
Política e Organização da Educação Básica no Brasil – POEB

EDM0402

Didática

FLG0702

Estágio Supervisionado de Ensino de Geografia e Material

FLG0701

Ensino de Geografia na Educação Básica

EDM0417

Metodologia do Ensino de História I

EDM0418

Metodologia do Ensino de História II Didático

FLL1024

Língua Brasileira de Sinais

Atividades Teórico-Práticas de Aprofundamento - ATPA
Deverá cumprir 200 horas em atividades complementares que os alunos devem fazer com o objetivo de enriquecer a
sua formação, ampliar conhecimentos e participação efetiva em eventos de ordem acadêmica, científica e cultural.
Disciplinas: Atividades Teórico-Práticas de Aprofundamento I, II, III e IV.
Unidades de Estágios – 400 horas
Serão desenvolvidas 300 horas pela Faculdade de Educação conforme Projetos de Estágios Supervisionados, articulados
com as disciplinas POEB, Didática, Metodologia do Ensino I e II.
O aluno completará com as 100 horas de atividades de estágio exigidas na FFLCH e serão realizadas na disciplina
FLG0701 Ensino de Geografia na Educação Básica.

Grade no sistema júpiter: LICENCIATURA EM GEOGRAFIA

CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DE VAGAS NA USP
Os seguintes casos serão motivos de cancelamento automático de vagas na USP:
● Se verificada a matrícula concomitante, em cursos de graduação da USP e de outra instituição pública de ensino superior;
● Se o aluno for reprovado por frequência, em todas as disciplinas em que se matriculou em qualquer um dos dois semestres do
ano de ingresso;
● Se o aluno não obtiver nenhum crédito em dois semestres consecutivos, excetuados os períodos de trancamento total;
● O não comparecimento no período determinado para confirmação de matrícula.

MATRÍCULA SEMESTRAL
Em cada período letivo a matrícula semestral é realizada no final de cada semestre letivo pela Internet, nos períodos
estabelecidos pelo calendário escolar.
O aluno deverá inscrever-se, preferencialmente, na 1ª interação, para participar da seleção das disciplinas e turmas
de seu período ideal.
2º semestre de 2022: 04 a 11 de julho (1ª interação) e 18 a 25/07 (2ª e última interação)

Site: uspdigital.usp.br/jupiterweb

TRANCAMENTO TOTAL DE MATRÍCULA
Entende-se por trancamento total de matrícula a interrupção das atividades escolares em todas as disciplinas
em que o aluno estiver matriculado. Mediante requerimento indicando e comprovando os motivos que o
impedem de prosseguir suas atividades escolares, o aluno poderá solicitar o trancamento total de matrícula em
qualquer época do ano. Se a solicitação for feita durante o transcurso do período letivo, o trancamento total
não poderá ser autorizado se o aluno não estiver regularmente matriculado ou se já se encontrar reprovado por
faltas em disciplinas cuja soma de créditos ultrapasse vinte e cinco por cento do total de créditos de sua
matrícula no correspondente período letivo. A soma dos períodos de trancamento total de matrícula do aluno
não poderá exceder a três anos, nas seguintes condições: a) Até dois anos; b) Após esse período, até mais um
ano, quando a solicitação for devidamente justificada, a critério da Comissão de Graduação. Não ultrapassado
este prazo, o aluno terá o direito de retornar em sua própria vaga, devendo submeter-se às adaptações
curriculares julgadas necessárias pela CG. Não é permitido o trancamento total de matrícula ao aluno que não
tenha obtido pelo menos vinte e quatro créditos em seu currículo, ressalvados os casos excepcionais, que serão
julgados pela CG

Sistema criado para atender os alunos e os professores da Universidade de São Paulo, com o fim de
administrar a relação entre os alunos matriculados, as disciplinas e as unidades.
site: uspdigital.usp.br/jupiterweb

Acesse o sistema e clique nos links para conferir os vídeos explicativos sobre o acesso ao
sistema:












Júpiterweb Primeiro acesso
Como emitir Documentos pelo Júpiterweb
Como solicitar seu Cartão USP
Consultando Informações das Disciplinas
Como consultar seu período ideal (PM)
Como consultar sua Grade Horária
Matrícula Interativa
Dúvidas Frequentes: Matrícula Interativa
Acompanhamentos: Dados do Programa, Resumo, Evolução no Curso e Rendimento Acadêmico
Requerimento de Matrícula Online
Acompanhamentos: Benefícios e Bolsas / Dados Pessoais

OUTRAS INFORMAÇÕES...
- Leia atentamente as mensagens enviadas pela Pró-Reitoria de Graduação, todas são de muita importância.
Siga as orientações para criação de senha única e e-mail institucional.
- Fique sempre atento às mensagens encaminhadas ao seu e-mail
- Acesse o sistema júpiter, utilizando sua senha única pelo site uspdigital.usp.br e verifique sua matrícula
(disciplina/turma)
- Você deverá utilizar o e-mail USP para poder acessar as aulas virtualmente.
- Você encontrará algumas informações na página de ingressantes da FFLCH,
em https://calouros.fflch.usp.br/
- Site do depto de Geografia: https://geografia.fflch.usp.br/
- Você acessa o contato dos docentes do depto de Geografia Aqui

Seção de Alunos de Geografia e História

