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PROCEDIMENTOS PARA OS RECURSOS DE MATRÍCULA 
2º SEMESTRE DE 2020 

 
Tendo em vista o encerramento do prazo para a regularização de matrícula no dia 24 de julho, 
informamos que estará disponível no Portal de Alunos os formulários para recurso, a partir de 03 
de setembro, para as seguintes solicitações: 
 

1. RECURSO PARA MATRÍCULA – 2º/2020 

 
 Condições para o aluno solicitar o recurso para matrícula: 

 não ter regularizado a matrícula dentro dos prazos estabelecidos anteriormente; 

 não possuir débito anterior; 

 declarar que está acompanhando as aulas nas salas do Teams como convidado. 
 

 A solicitação Recurso para Matrícula – 2º/2020 estará disponível no Portal de Alunos 
(https://portal.fundasp.org.br/) em Secretaria>Requerimentos>Requerimentos Disponíveis> 
GRADUAÇÃO – Procedimentos. 
 

 Após o preenchimento da solicitação, o aluno deverá imprimir o boleto para pagamento da taxa 
de matrícula no valor de R$ 56,00.  

 
IMPORTANTE:  

 O valor da taxa não será devolvido em hipótese alguma. 

 O aluno com matrícula trancada deverá preencher a solicitação Recurso para 
Reabertura de Matrícula – 2º/2020, disponível no Portal Acadêmico 
(https://portal.fundasp.org.br/) em Secretaria>Requerimentos>Requerimentos 
Disponíveis>GRADUAÇÃO – Procedimentos. 

 
 As solicitações serão rigorosamente analisadas e somente serão autorizadas mediante a 

existência de vagas nas turmas/disciplinas e se estiverem devidamente justificadas e 
comprovadas.  
 

 No caso de matrícula autorizada e da inexistência de débito anterior, o aluno receberá por e-
mail o boleto da primeira parcela do semestre que deverá ser pago até a data de seu 
vencimento. O número de parcelas em que o valor da semestralidade será dividido dependerá 
da data em que a solicitação for concluída. Se não houver débito anterior, a matrícula será 
regularizada e disponibilizada no Portal Acadêmico 48 horas após a baixa financeira. 
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 O andamento da solicitação poderá ser acompanhado pelo Portal de Alunos em 
Secretaria>Requerimentos>Requerimentos Solicitados. 

 

2. RECURSO PARA ALTERAÇÃO DA MATRÍCULA – 2º/2020 

 
 Condições para o aluno solicitar recurso para alteração de matrícula: 

 estar regularmente matriculado no 2º semestre de 2020; 

 necessitar alterar a matrícula por um dos seguintes motivos: 

 aproveitamento de estudos concedidos no semestre vigente; 

 avaliação pendente ou registrada após o prazo regular de alteração de 
matrícula; 

 conclusão do curso; 

 aprovação de monitoria; 

 questões de saúde; 

 revisão de nota/frequência dos dois últimos semestres; 

 trabalho/estágio; 

 turma inviabilizada. 
 
IMPORTANTE:  

 Não serão aceitos recursos por outros motivos. 
 

 A solicitação Recurso para Alteração da Matrícula – 2º/2020 estará disponível no Portal 
Acadêmico (https://portal.fundasp.org.br/)  em Secretaria>Requerimentos>Requerimentos 
Disponíveis>GRADUAÇÃO – Procedimentos. 
 

 As solicitações serão rigorosamente analisadas e somente serão autorizadas mediante a 
existência de vagas nas turmas/disciplinas e se estiverem devidamente justificadas e 
comprovadas. 

 
 O andamento da solicitação poderá ser acompanhado pelo Portal de Alunos em 

Secretaria>Requerimentos>Requerimentos Solicitados. 

Para mais informações, consulte os procedimentos para os recursos de matrícula na página da SAE 
na internet (https://www.pucsp.br/sae). 
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Para orientações adicionais, entre em contato com a SAE pelo e-mail sae@pucsp.br ou pelo novo 
canal de comunicação no Teams, acessando: 
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a657048d68bb343aca2cd1bb75981c686%40thread.
tacv2/Geral?groupId=5ca55ff2-ed6e-4b6c-af93-445cb6011f44&tenantId=8eb29201-a27d-4302-
8473-c982eb5be935  
 
 
São Paulo, 02 de setembro de 2020. 
 

Secretaria de Administração Escolar - SAE 
 


