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PORTARIA EACH 70/2017, de 28.09.2017 

 

Dispõe sobre a) Matrícula fora do prazo estabelecido 

no Calendário Escolar da USP aos alunos dos cursos 

de graduação da EACH, b) Inclusão de Frequência e 

Notas de alunos não-matriculados nas disciplinas dos 

cursos de graduação da EACH. 

 

A Diretora da Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH) da Universidade de São Paulo 

(USP), com base em deliberação da Congregação, no uso de suas atribuições, baixa a seguinte: 

 

PORTARIA: 

Artigo 1º - As matrículas e as retificações de matrículas nos cursos de graduação da EACH 

deverão ser rigorosamente feitas nos prazos estipulados no Calendário Escolar da USP, de acordo 

com as disposições gerais do Regimento Geral da USP. 

§ 1º - Se o aluno, por eventual problema na matrícula, não conseguir efetuar sua matrícula 

ou retificação de matrícula até o encerramento do prazo regulamentar, poderá requerê-la 

no Serviço de Graduação por meio padronizado até, no máximo, sete dias úteis após o 

término do prazo regulamentar. 

§ 2º - A solicitação de matrícula fora do prazo poderá ser feita uma única vez durante a 

graduação, cabendo ao Serviço de Graduação recusar solicitações que não cumpram essa 

regra. 

Artigo 2º - Fica vedada a inclusão de frequência e nota no Histórico Escolar do aluno da EACH 

quando este cursar disciplinas sem estar regularmente matriculado. 

§ 1º - Alunos inscritos e pendentes, bem como alunos que não se qualificaram para cursar 

disciplinas com pré-requisito, não podem ser considerados regularmente matriculados, 

exceção feita a casos e recursos em julgamento. 

§ 2º - Caberá ao docente responsável pela ministração da disciplina verificar e atualizar a 

lista de matriculados emitida pelo sistema Júpiter, zelando para que alunos inscritos e 

pendentes procurem o Serviço de Graduação para verificar os motivos de não efetivação 

de sua matrícula. 
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§ 3º - Fica vedada a emissão de declaração de aprovação em disciplina para alunos sem 

matrícula regular, que não constem da lista de matriculados emitida pelo sistema Júpiter. 

§ 4º - Fica vedada a inclusão, pelo Serviço de Graduação, de matrículas, frequências e 

notas de alunos de graduação da EACH, em disciplinas nas quais não estiverem 

regularmente matriculados. 

 

Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua divulgação. 

 

 

 

São Paulo, 28 de setembro de 2017. 

 

 

Profa. Dra. Maria Cristina Motta de Toledo  

Diretora 


