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1. Os alunos interessados em retomar os estudos no 2º semestre de 2017 deverão solicitar a reabertura de matrícula no período de 02 a 12 de maio. A solicitação 

poderá ser feita via internet, por meio do Portal Acadêmico (https://portalacademico.pucsp.br/), ou pessoalmente, no Setor de Atendimento ao 
Aluno.   2. Para a solicitação via internet, o aluno deverá ter o número do seu registro 
acadêmico (RA) e a senha de acesso ao Portal Acadêmico. No Portal, o aluno deverá preencher a solicitação “Reabertura de Matrícula – 2º/2017” em 
Aluno>Solicitações>GRADUAÇÃO – Procedimentos. O formulário deverá ser 
preenchido e concluído com todas as informações solicitadas. O acompanhamento da solicitação também deverá ser feito por meio do Portal Acadêmico em Aluno>Solicitações>Acompanhamento das solicitações. 

 3. A solicitação de Reabertura de Matrícula somente será autorizada se o aluno tiver 
direito à reabertura, de acordo com as normas da Universidade, e não possuir débito anterior.   

4. A solicitação do aluno bolsista será analisada pelo Setor de Administração de Bolsas de Estudos. Se o aluno não tiver direito à bolsa de estudos para a reabertura de 
matrícula, deverá optar pelo andamento da solicitação sem bolsa de estudos ou pelo cancelamento da solicitação.  

5. Após a autorização da reabertura, o Coordenador do Curso analisará o histórico escolar e a grade curricular que o aluno deverá seguir e determinará o plano de 
estudos para o próximo semestre (matrícula acadêmica).    

 
 
6. Após o registro do plano de estudos e a conclusão da solicitação de reabertura de matrícula, 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 tem validade para a comprovação da matrícula.  
 7. De acordo com a matrícula acadêmica e as normas financeiras da Universidade, 

será calculado o valor da primeira parcela do 2º semestre (boleto de Julho).   
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 8. O boleto da parcela de Julho 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 26 de junho.  
9. Para a confirmação automática da matrícula, o aluno deverá efetuar o pagamento do boleto de Julho até a data do seu vencimento e não poderá possuir débito 

anterior.   10. Os demais procedimentos para a renovação da matrícula para o 2º semestre de 
2017 estarão disponíveis para consulta na página de alunos da Graduação na 
internet (http://www.pucsp.br/alunos/graduacao). 
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