PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO
Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia
SAE – Marques de Paranaguá

Orientações para a Matrícula Acadêmica – 2º semestre de 2022

Orientações gerais
Todos os alunos dos cursos da Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia terão a
matricula acadêmica para o 2º semestre de 2022 realizada automaticamente, com o
cadastro das disciplinas de acordo com o parecer final das coordenações dos respectivos
cursos.
Lembramos que antes de 2022 a matrícula acadêmica já era realizada automaticamente
para os alunos dos cursos oferecidos no ensino PBL (Engenharia Biomédica, Design e
Jogos Digitais). Os alunos dos cursos de Engenharia Civil e Engenharia de Produção
(ingressantes do currículo novo a partir do 1º semestre de 2021), também já estavam
nesta modalidade automática, e os alunos do curso de Engenharia de Sistemas CiberFísicos foram inseridos a partir de 2021.
Orientações por curso
 Ciência da Computação: Com o objetivo de melhorar o processo de matrículas
nas disciplinas e respectivas turmas, a matrícula acadêmica de todos os alunos do
curso será realizada de forma automática, com os planos de estudos indicados
pela Coordenação do curso.
O processo realizado de forma automática tem como uma das principais
finalidades possibilitar uma melhor distribuição de alunos nas turmas e a matrícula
em disciplinas em atraso com a análise da Coordenação.
Os alunos com necessidade de alteração do plano de estudos elaborado pelo
coordenador podem fazer o pedido pelo Portal de Alunos, no período de 13 (a
partir das 13h) a 26/05/2022, abrindo o requerimento “Matricula Acadêmica em
outros Cursos/Turnos”, e informando na justificativa do pedido a alteração desejada
e o motivo para que possa ser analisado.
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 Engenharia Civil: Com o objetivo de melhorar o processo de matrículas nas
disciplinas e respectivas turmas, a matrícula acadêmica de todos os alunos do
curso será realizada de forma automática, com os planos de estudos indicados
pela Coordenação do curso. Devido à alteração de currículo do curso a partir de
2021, a Coordenação do curso abriu turmas especiais para contemplar os alunos
com disciplinas pendentes de períodos anteriores. Assim, foi necessária a
montagem da grade horária para cada aluno.
Os alunos com necessidade de alteração do plano de estudos elaborado pelo
coordenador podem fazer o pedido pelo Portal de Alunos, no período de 13 (a
partir das 13h) a 26/05/2022, abrindo o requerimento “Matricula Acadêmica em
outros Cursos/Turnos”, e informando na justificativa do pedido a alteração desejada
e o motivo para que possa ser analisado.
 Engenharia de Produção: Com o objetivo de melhorar o processo de matrículas
nas disciplinas e respectivas turmas, a matrícula acadêmica de todos os alunos do
curso será realizada de forma automática, com os planos de estudos indicados
pela Coordenação do curso. Devido à alteração de currículo do curso a partir de
2021, a Coordenação do curso abriu turmas especiais para contemplar os alunos
com disciplinas pendentes de períodos anteriores. Assim, foi necessária a
montagem da grade horária para cada aluno.
Os alunos com necessidade de alteração do plano de estudos elaborado pelo
coordenador podem fazer o pedido pelo Portal de Alunos, no período de 13 (a
partir das 13h) a 26/05/2022, abrindo o requerimento “Matricula Acadêmica em
outros Cursos/Turnos”, e informando na justificativa do pedido a alteração desejada
e o motivo para que possa ser analisado.
Dúvidas
Os alunos com dúvidas podem enviar e-mail para secexatas@pucsp.br ou mensagem de
texto para o WhatsApp (11) 3124-7212.
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