
 

 

 
 

DELIBERAÇÃO CG/034/2019 
 

Estabelece procedimentos a serem 
adotados nos casos referentes a 
estudantes que incidirem no Artigo 76 
do Regimento Geral da Universidade 
de São Paulo. 

 
 

 A Comissão de Graduação, em sua 135ª reunião ordinária, realizada em 29 

de agosto de 2019, deliberou que: 

 

Artigo 1º - A cada semestre, após a data limite de cadastro das notas de 2ª 

avaliação, os alunos que incidirem nos itens I ou II do Artigo 76 do Regimento Geral da 

Universidade de São Paulo serão avisados dessa situação, através de seu e-mail 

institucional, e terão a opção de comparecer em até 10 dias corridos (a contar da data 

de envio do e-mail) ao Serviço de Graduação para preencher requerimento solicitando 

a manutenção de sua matrícula. 

§1º - O aluno que não preencher o requerimento supracitado dentro desse 

prazo terá sua matrícula cancelada. 

 

Artigo 2º - Os requerimentos serão encaminhados ao Serviço de Apoio aos 

Docentes para que sejam agendadas entrevistas dos alunos com os Coordenadores de 

cursos. Nas entrevistas, os alunos deverão apresentar um plano de estudos. Os 

Coordenadores emitirão um parecer para cada caso, devolvendo-os ao Serviço de 

Graduação para que sejam encaminhados à Comissão de Graduação. 

 

Artigo 3º - À Comissão de Graduação caberá decidir se os alunos continuarão 

matriculados ou se devem ser desligados. 

§1º - Nos casos em que o aluno incidir no item I do Artigo 76 do Regimento 

Geral da Universidade de São Paulo, o plano de estudos apresentado deverá 

demonstrar que é possível a conclusão do curso até o fim do prazo máximo 

previsto no Projeto Político Pedagógico do curso. 

§2º - Nos casos em que o aluno incidir no item II do Artigo 76 do Regimento 

Geral da Universidade de São Paulo, o plano de estudos apresentado deverá 



 

 

demonstrar que é possível a conclusão do curso em até dois semestres. 

§3º - Para os alunos que tiverem seus requerimentos deferidos, a Comissão 

de Graduação, ouvida a Coordenação do Curso, deverá designar um tutor, 

que será responsável pelo acompanhamento do plano de estudos 

comprometido. 

§4º - Para os alunos que tiverem seus requerimentos indeferidos, haverá a 

opção de entrar com recurso no prazo de até 10 dias corridos a partir da data 

em que esses tomarem ciência da decisão da Comissão de Graduação. Caso 

o aluno não se manifeste dentro desse prazo, sua matrícula será cancelada. 

 

Artigo 4º -  Os alunos que reincidirem nos itens I ou II do Artigo 76 do Regimento 

Geral da Universidade de São Paulo não poderão solicitar a manutenção de suas 

matrículas. 

§1º - O aluno que reincidir nos itens I ou II do Artigo 76 do Regimento Geral 

da Universidade de São Paulo terá sua matrícula cancelada. 

 

Artigo 5º -  Os alunos que tiverem suas matrículas canceladas com base nos itens 

I ou II do Artigo 76 do Regimento Geral da Universidade de São Paulo não poderão 

solicitar a reativação de suas matrículas. 

 

Artigo 6º - Os procedimentos dispostos nesta deliberação deverão ser aplicados 

aos alunos que incidirem nos itens I ou II do Artigo 76 do Regimento Geral da 

Universidade de São Paulo a partir do final do 1º semestre de 2019. 

 

Artigo 7º - Esta Deliberação entrará em vigor a partir desta data, revogando-se as 

Deliberações CG 005/2007, 006/2007, 015/2010, 018/2010, 022/2012 e 025/2013. 

 
 

Comissão de Graduação da EACH, 29 de agosto de 2019. 
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