
  
         Pontifícia Universidade Católica de São Paulo  

Faculdade de Ciências Sociais  

  

EDITAL REOPÇÃO - 002FCS 2020 

A Direção da Faculdade de Ciências Sociais, no uso das suas 

atribuições, faz saber que se encontram abertas às inscrições às 

vagas de reopção para os seguintes cursos: Ciências Sociais, 

Ciências Socioambientais, História Bacharelado, História 

Licenciatura, Relações Internacionais e Serviço Social.  

I - DO PROCESSO  

Ficam designados os coordenadores de cursos para condução do processo.   

 

II - DAS VAGAS   

 

 

Curso  
 

Vagas  
 

Entrevista -  Horário - Local  

 

Ciências Sociais 

 

 06 (Matutino)  
 

Entrevista 14/02- das 10h às 12h - Sala 18 
 

 

Ciências  

Socioambientais 

 

 

05(Matutino) 

 
Entrevista 13/02 - das 9h às 13h - Sala S-19 

 

 
 
História Bacharelado 
  
 
 

 

 

05 (Matutino)  

 

Entrevista 13/02- das 8h30 às 10h - Sala 20 

História Licenciatura 

 

 

05 (Noturno) 

 

Entrevista 13/02- das 18h às 19h - Sala 20 

 

Relações 

Internacionais 

 

02 (Noturno) 
 

Entrevista 14/02-  às 15h - Sala 11 
 

Serviço Social 

 

 

04 (Matutino)  
 

 

 

 

Entrevista 13/02 - das 14h às 17h - Sala 66A 
 

 (M) matutino – (N) noturno  

III - DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO  

A solicitação de reopção de curso deverá ser feita no período de 05/fevereiro à 11/fevereiro por 

meio do Portal Acadêmico https://portal.fundasp.org.br 

    

https://portal.fundasp.org.br/


A inscrição dos candidatos à reopção fica subordinada às seguintes condições:  

a) deverão ser anexados ao pedido: Justificativa em folha à parte, expondo as razões do pedido e  

Curriculum Vitae;   

 

b) no ato da inscrição o candidato deverá optar por um único turno (dos) que esteja(m) sendo 

oferecido(s) pelo curso, não sendo permitida a mudança pelo período de, pelo menos, 01 (hum) 

semestre letivo.  

    

IV - DA CLASSIFICAÇÃO E APROVAÇÃO  

a) Os candidatos serão classificados de acordo com os critérios estabelecidos por cada 

coordenador de curso (entrevista, análise de histórico escolar, justificativa e curriculum);  

V - RESULTADO  

De acordo com o Calendário Geral da Universidade, a publicação do resultado das solicitações de 

Reopção de Curso está prevista para o dia 18 de fevereiro.  

O aluno deverá consultar a resposta da solicitação no Portal Acadêmico em 

Aluno>Solicitações>Acompanhamento das Solicitações.  

Os casos omissos serão decididos pelos coordenadores de curso junto à Direção da Faculdade.   

Será aceito recurso das decisões proferidas até o primeiro dia útil subsequente a data da publicação 

dos resultados.  

VI – MATRÍCULA   

O aluno com solicitação deferida terá o plano de estudos (matrícula acadêmica) cadastrado/alterado 

para o novo curso.  

Demais informações, consultar https://portal.fundasp.org.br 

  

 

São Paulo, 04 de fevereiro 2020.  

  

 

  

Profa. Dra. Mariza Romero  

Faculdade de Ciências Sociais  

Diretora  

                         Rua Monte Alegre, 984 - São Paulo/SP – CEP 05014-901 - Fone: (11) 3670-8336//http://www.pucsp.br/  -   
  direcaofcs@pucsp.br   

  

http://www.pucsp.br/alunos/graduacao

