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O que é? 

As “Optativas da Universidade” são disciplinas oferecidas por diferentes áreas 

de conhecimento da PUC-SP, tanto via cursos de graduação que têm previsão 

de disciplinas optativas nas suas grades, quanto em resposta ao edital que 

semestralmente é lançado pela Pró-Reitoria de Graduação, convidando os/as 

docentes da Universidade a apresentarem propostas. 

 

Qual é o objetivo? 

O objetivo do projeto “Optativas da Universidade” é possibilitar ao (à) estudante 

maior flexibilidade e protagonismo em sua formação acadêmica, incentivando 

sua matrícula, com livre escolha, em disciplinas optativas ofertadas por variadas 

áreas de conhecimento.  

As “Optativas da Universidade” são disicplinas complementares à formação 

dos/as estudantes da PUC-SP com conteúdos contemporâneos relevantes, 

abordados a partir de diferentes áreas de conhecimento. A partir delas, os/as 

estudantes poderão desenvolver habilidades que aprimorem sua capacidade de 

argumentação e análise crítica e colaborativa em questões atuais que 

demandam atividades de pesquisa, utilização de tecnologias, entre outras. 

 

A quem se destina? 

Os estudantes de qualquer curso da Universidade podem se matricular nas 

“Optativas da Universidade”. 

 

Dia de oferecimento? 

Todas as disciplinas “Optativas da Universidade” são ofertadas na quinta- feira, 

em   turnos   e   horários   próprios,   que    podem    ser    consultados    no   

link https://www.pucsp.br/optativas-2sem2020. 
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Quais são as normas para abertura e composição 

de turmas? 

Há número mínimo de estudantes para a abertura de turmas das “Optativas da 

Universidade”, de acordo com as regras que se aplicam a todas as outras 

optativas oferecidas pelos cursos de graduação da PUC-SP. 

 

Há aproveitamento automático dessas disciplinas 

para o meu curso?  

Para que o (a) estudante obtenha aproveitamento automático da “Optativa da 

Universidade” para o seu respectivo curso é necessário: 

a. escolher uma “Optativa da Universidade” que tenha o mesmo número de 

créditos da optativa do seu curso de origem; 

b. cursar a disciplina e ser aprovado (a). 

Em caso de dúvida, por gentileza, consulte a coordenação do seu curso. 

 

Qual é o valor dessas disciplinas? 

O valor do crédito das “Optativas da Universidade” será o mesmo previsto para 

a disciplina do curso e período de origem do/a estudante. 

 

Como faço para me inscrever nessas disciplinas? 

Os (as) estudantes deverão matricular-se na disciplina “Optativa da 

Universidade” como uma optativa normal de seu respectivo curso e período. Em 

caso de dificuldade para efetuar a matrícula pelo procedimento normal, os (as) 

estudantes poderão pedir a inclusão da disciplina por “requerimentos” via  Portal 

Acadêmico. Em caso de dúvida, por gentileza, consulte a coordenação do seu 

curso. 

 

Quem gerencia essas disciplinas?  

As Coordenações dos cursos de graduação e as Direções de Faculdade são os 
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órgãos responsáveis acadêmicos pelo funcionamento dessas disciplinas, a 

depender da área de conhecimento a qual cada uma pertence. Em caso de 

necessidade, há um Conselho Técnico constituído pela Pró-Reitoria de 

Graduação e docentes da universidades que decidirá sobre questões 

relacionadas à matrícula nas disciplinas, bem como à necessidade de eventual 

desdobramento de turmas, em conjunto com a Coordenação dos cursos de 

graduação e Direções de Faculdade envolvidas. 

 

Em caso de dúvida a respeito das “Optativas da Universidade” ou de 

dificuldades em matricular-se nessas disciplinas, por gentileza, envie e-mail 

para prograd@pucsp.br. 
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