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PROCEDIMENTOS PARA SOLICITAÇÃO DE RECURSO DE REGULARIZAÇÃO DE MATRÍCULA  NA PÓS-GRADUAÇÃO 
 2º. SEMESTRE DE 2016  
 

INFORMATIVO 
 
 
 
A solicitação de recurso de regularização de matrícula dos alunos veteranos da Pós-Graduação para o 2º. Semestre de 2016 
será via Portal Acadêmico de 01 a 10 de agosto.  
 
 
1.  Como acessar o Portal Acadêmico 

 O aluno deverá acessar o Portal Acadêmico https://portalacademico.pucsp.br e digitar o número do seu (RA) e senha.  
 Caso tenha esquecido a senha, o aluno deverá acessar http://portalacademico.pucsp.br e clicar em “esqueceu sua 

senha?”. Será aberta uma tela, na qual o aluno deverá informar o usuário (número do RA) e seu e-mail, para que 
receba as instruções necessárias para a troca de senha. Se mesmo seguindo os procedimentos acima não conseguir 
entrar no Portal, encaminhar e-mail para portal@pucsp.br informando qual a mensagem que aparece. 

2. Orientação para solicitar o Recurso de Regularização de Matrícula no Portal Acadêmico  
 O aluno deverá clicar em Solicitações > Mestrado e Doutorado - Procedimentos > Recurso de Regularização de 

Matrícula. 
 A realização da solicitação de recurso de regularização de matrícula no portal é imprescindível para a  

matrícula para o 2º/2016, pois, com base neste procedimento e nas normas financeiras da Universidade é que será 
liberado o boleto da primeira mensalidade do 2º. Semestre de 2016 para alunos sem débito. 
 

Informamos que o boleto será em plano 5 (a semestralidade será dividida em 5 parcelas: agosto, setembro, outubro, novembro 
e dezembro) e enviado por e-mail e também estará disponível no Portal Ccadêmico. 
 
O valor da taxa para recurso de regularização de matrícula é de R$ 400,00 
 
Atenciosamente, 
 
Secretaria Acadêmica da Pós-Graduação  
alunospos@pucsp.br 


