Nova Matriz Curricular
Dicas de Segurança para uma
Transição Saudável!!

O que mudou na nova
Matriz Curricular 2020?

Como será a transição
entre as duas matrizes?
Qual será o impacto na
minha formação?

O que Mudou na Nova Matriz?
Conteúdos das UCs
• Revisão dos conteúdos programáticos
• Adequação de carga-horária teórica e prática
• Maior destaque para Cuidados em Saúde
Criação de Novas UCs
• Introdução à Química Orgânica  Química Orgânica I
• Farmacognosia (I e II)  Farmacognosia (teórica), e Práticas em Farmacognosia
(100% prática)
• São equivalentes apenas em “conjunto”
• Fisiopatologia; Farmacologia (I e II), e QF (I e II)  Fundamentos de Farmacologia
Molecular e Toxicologia; Sistemas 1 a 4
• São equivalentes apenas em “conjunto”
Estágio Curricular
• Criação de 4 UCs de Estágio
• Farmácia Universitária (prevista para 2024)

Como Será a Transição??
Isto significa que teremos DUAS MATRIZES VIGENTES
MATRIZ 2015
 Para ingressantes até
2019

MATRIZ 2020
 Para ingressantes
2020 em diante

Terei Problemas Com Tudo Isto?
DEPENDE.....!
ALUNO REGULAR

ALUNO NEM TÃO REGULAR ASSIM!

(aquele que tem poucas reprovações...)
(aquele que não reprova!)
• Poderá ter problemas para cumprir
• Sem nenhum problema
algumas UCs de sua matriz:
•Apenas continue seguindo o
•Introdução à Química Orgânica
currículo padrão
•Farmacognosia I e II
•Fisiopatologia
•Farmacologia I e II
ALUNO MENOS REGULAR AINDA....!
•Química Farmacêutica I e II
(aquele que tem muitas reprovações...)
• Cada caso deverá ser analisado pela
Coordenação do Curso
Antes das rematrículas,
•As dificuldades dependerão daquilo que
busque orientações junto à
você ainda não cumpriu.

Coordenação, sempre!

Ponto Crítico
ALUNO DO INTEGRAL

ALUNO DO NOTURNO

EFTOS II cumprida até
1s de 2020

EFTOS II cumprida até
1s de 2020

QOIII cumprida até 2s
de 2020

QOIII cumprida até 2s
de 2021

Cumprindo estas UCs até as datas limites indicadas, não terá
problemas para seguir sua matriz curricular (2015)
Qualquer tropeço no meio do caminho, siga as orientações a seguir:

O documento original em PDF será
disponibilizado a todos pelo CAAF

O documento original em PDF será
disponibilizado a todos pelo CAAF

Transição semestral das matrizes
Transição Integral

Transição Noturno

Vou poder cursar as UCs de minha matriz 2015 mesmo
quando ela for oferecida pela matriz de 2020?

SIM!
Apesar de ter ocorrido pequenas modificações nos
conteúdos das UCs, elas são consideradas idênticas para a
PROGRAD, ou seja, se não teve alteração no nome da UC,
então ela serve para as duas matrizes

E aquelas UCs que tiveram mudança no nome?
Poderei Cursá-las normalmente?
 Poderá, mas não será possível aplicar a equivalência, mas sim “dispensa”
 Esta dispensa vale apenas “em conjunto”, ou seja:

•Introdução à Química
Orgânica

•Química Orgânica I

•Farmacognosia I
•Farmacognosia II

•Farmacognosia
•Práticas em Farmacognosia

•Fisiopatologia
•Farmacologia I
•Farmacologia II
•QF I
•QF II

•Fundamentos de Farmacologia
Molecular e Toxicologia
•Sistema 1
•Sistema 2
•Sistema 3
•Sistema 4

Matriz 2020

Matriz 2015

Se você cursou Fisiopatologia e Farmacologia I e QF I apenas, não poderá cursar
Sistema 3 e 4 para completar Farmacologia II e QF II, pois não são equivalentes.

Estágio Curricular, AC e TCC ???
 Não muda nada!
 Estas atividades permanecerão exatamente como estão previstas em seu PPC
(2015)

LEMBRANDO QUE: As normas destas atividades são rediscutidas
frequentemente, sempre observe o site do curso para obter as normas correntes

http://farmacia.diadema.sites.unifesp.br/

O que a Coordenação do Curso e o NDE da
Farmácia farão para minimizar as dúvidas?
“Mutirão” da rematrícula
Força-Tarefa: Coordenação e NDE farão a rematrícula juntamente com
os discentes
Contamos com o apoio do CAAF para convocar e orientar os discentes
que necessitarem deste apoio

O mais importante de tudo:
 Antes de planejar sua rematrícula, observe principalmente o cumprimento das
UCs QOIII, EFTOSII, Fisiopatologia, Farmacologia, QF e Farmacognosia.
 Siga as orientações de rematrícula contidas nesta apresentação, e consulte-nos
SEMPRE QUE TIVER DÚVIDA!
 O SUCESSO da transição dependerá dos esforços de TODOS NÓS!!

Envie sua dúvida para:
coordenacao.farmacia@unifesp.br
SEAD – Curso de Farmácia
CAAF
Representantes discentes, etc...

Divulguem estas informações!

Muito Obrigado!!!

