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1.1. O processo de renovação da matrícula para o 1º semestre de 2017 terá início no dia 07 de novembro com a realização da Matrícula Acadêmica online no Portal 
Acadêmico (https://portalacademico.pucsp.br/). 

 
1.2. O escalonamento para a matrícula acadêmica, as orientações específicas de cada 

curso, as grades horárias e os quadros de equivalências dos cursos serão divulgados 
a partir do dia 28 de outubro na página de alunos da Graduação na internet 
(http://www.pucsp.br/alunos/graduacao). 

 
1.3. A realização da matrícula acadêmica é obrigatória, inclusive para os alunos 

bolsistas, pois, sem a matrícula acadêmica não há a renovação da matrícula. 
 
1.4. Os alunos com pendências financeiras poderão fazer a matrícula acadêmica sem restrições, porém, deverão regularizar os débitos até o dia 09 de dezembro para 

que o boleto de Janeiro/2017 possa ser emitido em tempo hábil para a confirmação 
automática da matrícula.  
 
  

 
 

Matrícula Acadêmica online 
 
2.1. No período de 07 a 25 de novembro (vide escalonamento por curso), o aluno 

deverá, obrigatoriamente, selecionar online as disciplinas que irá cursar no próximo 
semestre, acessando o Portal Acadêmico em Aluno>Matrícula Acadêmica. Nesse 
período, o aluno poderá incluir ou excluir as disciplinas da sua grade curricular/turno, 
de acordo com as orientações do seu curso, inclusive as dependências. 

 
2.2. Os alunos dos cursos de ENFERMAGEM, ENGENHARIA BIOMÉDICA, MEDICINA e 

PSICOLOGIA terão a matrícula acadêmica automática para o 1º semestre e, 
portanto, não terão acesso à matrícula acadêmica online. 

 
2.3. Os alunos do curso de DIREITO terão a matrícula acadêmica automática para o 1º 

semestre, porém, os alunos que irão cursar o 3º, 4º, 5º, 8º, 9º ou 10º período 
deverão acessar o Portal Acadêmico (vide escalonamento por curso) para 
selecionarem online as turmas de Núcleo de Prática Jurídica I (3º e 4º períodos), 
Núcleo de Prática Jurídica III (5º período), Monografia I (9º período) e Optativas 
(8º, 9º e 10º períodos), conforme informativo da Faculdade de Direito. 

 
 

Matrícula Acadêmica em disciplinas de outras Grades Curriculares ou Cursos 
 

2.4. Para a 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> 

PROCEDIMENTOS PARA A RENOVAÇÃO DA MATRÍCULA 
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1. ORIENTAÇÕES GERAIS 

2. ELABORAÇÃO DA MATRÍCULA ACADÊMICA  



              Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
Secretaria de Administração Escolar  

 

Rua Ministro Godoy, 969 – Perdizes – São Paulo – SP – CEP: 05015-001 –  Tel.: (11) 3670-8484 
E-mail: sae@pucsp.br 

 
Solicitações>Solicitação>GRADUAÇÃO – Procedimentos, no mesmo período da 
matrícula acadêmica online.  

 
2.5. Para a solicitação de vaga em turma lotada, o aluno deverá verificar primeiramente a 

existência de vagas em outras turmas na matrícula acadêmica online.  
 

Orientações gerais para a Matrícula Acadêmica 
 

2.6. Antes do envio de qualquer solicitação, o aluno deverá verificar cuidadosamente a 
grade horária, o nome correto da disciplina e a turma pretendida para evitar o 
encavalamento de horários e o preenchimento errado ou incompleto da solicitação. 
Todas as solicitações serão analisadas pela SAE e pelos coordenadores dos cursos, 
quando necessário. As respostas das solicitações deverão ser consultadas no Portal 
Acadêmico em Aluno>Solicitações>Acompanhamento das Solicitações.  

 
2.7. Finalizada a etapa da matrícula acadêmica, o aluno poderá consultar e imprimir o “Quadro de Horários”, disponível no Portal Acadêmico em Aluno>Quadro de 

horários, ou o “Comprovante de Matrícula Acadêmica”, disponível no Portal 
Acadêmico em Relatórios>Emitir relatórios. Lembramos que esses documentos 
não terão validade para a comprovação da matrícula. 

 
2.8. A matrícula acadêmica poderá ser alterada pelos coordenadores dos cursos, nos 

casos de fechamento ou desmembramento de turmas e não cumprimento dos pré-
requisitos pelos alunos, devendo ser acompanhada no Portal Acadêmico. 

 
2.9. O valor da primeira parcela do 1º semestre de 2017 (boleto de Janeiro) será gerado 

de acordo com a matrícula acadêmica do aluno e as normas financeiras da 
Universidade e não poderá ser alterado, motivo pelo qual a matrícula acadêmica 
deverá ser feita corretamente. 

 
2.10. Para o aluno com FIES, o valor da semestralidade não poderá ser inferior a 20% e 

nem superior a 40% do valor do edital estabelecido para o seu curso. 
 

  
 
 

Emissão do boleto da parcela de Janeiro 
 

3.1. O boleto da parcela de Janeiro será gerado e enviado via Correios somente se o 
aluno não possuir débito anterior, e estará disponível no Portal Acadêmico em 
Financeiro>2ª via de boleto a partir do dia 22 de dezembro. 
 

Confirmação automática da Matrícula 
 3.2. A confirmação automática da matrícula será realizada para os alunos com as 

seguintes condições: 
 

3.2.1. ter feito a matrícula acadêmica; 
3.2.2. ter pago o boleto da parcela de Janeiro/2017 até a data do vencimento regular; 
3.2.3. não possuir débito anterior. 

 

3. CONFIRMAÇÃO DA MATRÍCULA 
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3.3. A partir do dia 10 de janeiro, o aluno com a confirmação automática da matrícula 

poderá consultar e imprimir o “Comprovante de Matrícula” ou o “Atestado de 
Matrícula” no Portal Acadêmico em Relatórios>Emitir relatórios.  

Orientações gerais para a Confirmação da Matrícula 
 
3.4. O aluno que efetuar o pagamento do boleto da parcela de Janeiro/2017 após o 

vencimento regular e até o dia 24 de janeiro e não possuir débito anterior, até essa 
data, terá sua matrícula confirmada e disponível no Portal Acadêmico 48 horas após 
a baixa financeira dos pagamentos, sem a necessidade do comparecimento ao Setor 
de Atendimento ao Aluno.  
 

3.5. O aluno com matrícula acadêmica e débito anterior que regularizá-lo no período 
de 12 de dezembro/2016 a 13 de janeiro/2017 receberá por e-mail o boleto da 
primeira parcela do semestre para a confirmação da matrícula, devendo a primeira 
parcela ser paga impreterivelmente até a data do vencimento. 

 
 
Os prazos para os demais procedimentos deverão ser consultados no                         
Calendário Escolar Geral da Universidade, disponível na internet 
(http://www.pucsp.br/calendario).  
 
 
Secretaria de Administração Escolar – SAE  
SP, 04/11/2016 


