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 O procedimento para regularização de matrícula destina-se exclusivamente aos alunos que não 
efetivaram matrícula automática no 2º semestre de 2017 e deverá ser realizado de 15 a 25 de 
julho. 
 

Aluno sem matrícula acadêmica 
 
1.1. O aluno deverá elaborar seu plano de estudos para o 2º semestre de acordo com a matriz 

horária disponível em http://www.pucsp.br/alunos/graduacao e as orientações do seu 
curso. Em seguida, deverá acessar o Portal Acadêmico 
(https://portalacademico.pucsp.br/), em Aluno>Matrícula Acadêmica, para selecionar 
as disciplinas que irá cursar.  
 

1.2. Para inclusão de disciplina de outra grade curricular, de outro curso, de outro turno ou 
em turma lotada, o aluno deverá preencher a solicitação Matrícula Acadêmica em 
outras Grades/Cursos, disponível no Portal Acadêmico em 
Aluno>Solicitações>Solicitação>GRADUAÇÃO – Procedimentos, e acompanhar o 
andamento em Aluno>Solicitações>Acompanhamento das solicitações. 
 

1.3. Após a realização da matrícula acadêmica, não havendo débito anterior, será emitido e 
enviado por e-mail o boleto da primeira parcela do 2º semestre que deverá ser pago 
impreterivelmente até a data do seu vencimento. Esse boleto também ficará disponível 
no Portal Acadêmico em Financeiro>2ª via de boleto. 
  

1.4. O aluno com débito anterior deverá quitá-lo ou negociá-lo até 21 de julho para receber 
o boleto da primeira parcela do 2º semestre (matrícula). 
 

1.5. O aluno sem débito anterior ou com o débito negociado que efetuar o pagamento da 
primeira parcela do 2º semestre até a data do vencimento terá sua matrícula regularizada 
e disponível no Portal Acadêmico 48 horas após a baixa financeira, sem a necessidade 
de seu comparecimento à SAE. 

  
1.6. O aluno com financiamento estudantil (FIES) terá os valores contratados na renovação 

do financiamento de acordo com a matrícula acadêmica, que deverá ser corretamente 
efetivada. 

 
Aluno com matrícula acadêmica 

 
1.7. O aluno que ainda não efetuou o pagamento do mês de julho (disponível no Portal 

Acadêmico em Financeiro>2ª via de boleto) poderá fazê-lo nas agências do banco 
emitente, impreterivelmente até 25 de julho. Não havendo débito anterior, a matrícula 
será regularizada e disponibilizada no Portal Acadêmico 48 horas após a baixa 
financeira, sem a necessidade de comparecimento à SAE. 

 

PROCEDIMENTOS PARA REGULARIZAÇÃO E ALTERAÇÃO  
DE MATRÍCULA - 2º SEMESTRE DE 2017 

1. REGULARIZAÇÃO DE MATRÍCULA  
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 1.8. O aluno que não recebeu o boleto do mês de julho em razão de débito anterior deverá 
quitá-lo ou negociá-lo até 21 de julho. Após a quitação ou negociação do débito, o 
boleto da primeira parcela do semestre será enviado por e-mail e deverá ser pago 
impreterivelmente até a data do seu vencimento. A matrícula será regularizada e 
disponibilizada no Portal Acadêmico 48 horas após a baixa financeira, sem a 
necessidade de comparecimento à SAE. 
 

1.9. O aluno que recebeu o boleto do mês de julho e possui débito anterior deverá efetuar 
todos os pagamentos até 25 de julho. A matrícula será regularizada e disponibilizada 
no Portal Acadêmico 48 horas após a baixa financeira, sem a necessidade de 
comparecimento à SAE. 

  
Ressaltamos que o procedimento para a regularização da matrícula após 25 de julho estará 
sujeito à cobrança de taxa.  

   
 2.1. Excepcionalmente, de 15 a 25 de julho o aluno regularmente matriculado no 2º semestre 

de 2017 poderá solicitar a alteração de matrícula, devendo preencher a solicitação 
Alteração de Matrícula – 2º/2017, disponível no Portal Acadêmico em 
Aluno>Solicitações>Solicitação>GRADUAÇÃO - Procedimentos, desde que se 
apresentem as seguintes justificativas: 

 
2.1.1. reprovação; 
2.1.2. pré-requisito; 
2.1.3. alteração de matriz horária; 
2.1.4. fechamento de turmas; 
2.1.5. abertura de turmas especiais; 
2.1.6. aproveitamento de estudos; 
2.1.7. revisão de notas; 
2.1.8. reabertura de matrícula. 

 
2.2. Antes do envio da solicitação, o aluno deverá consultar as matrizes horárias, as 

disciplinas e as turmas pretendidas em http://www.pucsp.br/alunos/graduacao, para 
evitar conflito de horários e preenchimento inadequado ou incompleto da solicitação. 

 2.3. A alteração da matrícula será analisada pela SAE e pelos coordenadores dos cursos, 
quando necessário, e estará sujeita à existência de vagas nas turmas/disciplinas.  

 2.4. Após análise da solicitação e registro de mudança na matrícula, havendo alteração 
financeira, o acerto das parcelas ocorrerá nos meses seguintes. 

 
2.5. Alunos com financiamento do FIES e/ou Crédito Universitário Bradesco que alterarem 

o plano de estudos após o aditamento ou contratação do financiamento deverão realizar 
o pagamento de eventuais diferenças no valor da semestralidade não cobertas pelo 
financiamento. 

 
2.6. O acompanhamento da solicitação deverá ser feito por meio do Portal Acadêmico em 

Aluno>Solicitações>Acompanhamento das Solicitações. 
 
Secretaria de Administração Escolar – SAE  
São Paulo, 14 de julho de 2017. 

2. ALTERAÇÃO DE MATRÍCULA  


