
SEÇÃO III - DA MATRÍCULA 

Artigo 70 - A matrícula é feita por disciplina ou conjunto de disciplinas de um período 

letivo, nos prazos estabelecidos no Calendário Escolar, respeitado o disposto no art. 65 

do Estatuto.  

§ 1º - Entende-se por "disciplina requisito" aquela em que o aluno deve lograr 

aprovação para obter o direito de matrícula em outras disciplinas.  

§ 2º - "Conjunto de disciplinas" corresponde a um programa de ensino, com enfoque 

multidisciplinar, que deve ser ministrado, por conveniência didática, de maneira 

integrada.  

Artigo 71 - A matrícula é coordenada pela Pró-Reitoria de Graduação e realizada na 

Unidade responsável pelo curso ou habilitação.  

Artigo 72 - Para matrícula de ingresso na Universidade de São Paulo são exigidos do 

candidato:  

I - prova de conclusão de um dos seguintes cursos, com o respectivo histórico escolar:  

a) segundo grau ou equivalente;  

b) curso reconhecido como de grau médio;  

c) curso superior oficial ou reconhecido como equivalente;  

II - classificação em concurso vestibular da USP.  

§ 1º - Poderá ser concedida matrícula, independentemente do concurso vestibular, a 

portadores de diploma de curso superior devidamente registrado, em vagas 

remanescentes, após a matrícula dos alunos regulares da Universidade e atendidas as 

transferências previstas neste regimento.  

§ 2º - O CoG regulamentará a matrícula a que se refere o parágrafo anterior.  

Artigo 73 - Em cada período letivo, a carga horária mínima para a matrícula não poderá 

ser inferior a doze horas/aula semanais, excetuados os casos de matrículas para 

conclusão de curso, os de impedimento decorrente de reprovações em "disciplinas 

requisito" e os de força maior, assim considerados segundo critério da CG da Unidade.  

Parágrafo único - As Unidades poderão estabelecer a natureza das disciplinas a que se 

refere este artigo, a fim de atender suas especificidades.  

Artigo 74 - Entende-se por trancamento de matrícula a interrupção parcial ou total das 

atividades escolares, a pedido do aluno.  

Parágrafo único - As condições e os prazos de trancamento de matrícula serão 

regulamentados pelo CoG.  



Artigo 75 - Entende-se por cancelamento de matrícula a cessação total dos vínculos do 

aluno com a Universidade.  

§ 1º - O cancelamento voluntário de matrícula ocorrerá:  

I - por transferência para outra instituição de ensino superior;  

II - por expressa manifestação de vontade.  

§ 2º - O cancelamento de matrícula por ato administrativo ocorrerá:  

I - em decorrência de motivos disciplinares;  

II - se for ultrapassado o prazo de três anos de trancamento total de matrícula; (inciso 

alterado pela Resolução nº 4809/2000)  

III - se o aluno não se matricular por dois semestres consecutivos; (inciso alterado pelo 

art. 1º da Resolução nº 5434/2008)  

IV - se o aluno não obtiver nenhum crédito em dois semestres consecutivos, excetuados 

os períodos de trancamento total; (inciso alterado pelo art 1º Resolução nº 5434/2008)  

V - Se o aluno for reprovado por freqüência em todas as disciplinas em que se 

matriculou em qualquer um dos dois semestres do ano de ingresso; (item acrescido pela 

Resolução nº 4391/97)  

VI - Se verificada a matrícula simultânea em cursos de graduação da USP e de outra 

instituição pública de ensino superior. (item acrescido pela Resolução nº 4391/97)  

§ 3º - Caso o aluno tenha matrícula em disciplina anual e não esteja reprovado por 

freqüência, o cancelamento ocorrerá se ele não obtiver nenhum crédito em quatro 

semestres consecutivos. (parágrafo acrescido pelo art. 1º Resolução nº 5434/2008) 

Artigo 76 - Fica condicionada à decisão da CG a matrícula do aluno que:  

I - não obtiver aprovação em pelo menos vinte por cento dos créditos em que se 

matriculou, nos dois semestres anteriores; (inciso alterado pelo art. 2º da Resolução nº 

5434/2008)  

II - não integralizar os créditos no prazo máximo definido pela Congregação da Unidade 

responsável pelo curso ou habilitação.  

Parágrafo único - Para o cálculo dos 20% previstos no inciso I serão consideradas as 

disciplinas concluídas. (parágrafo acrescido pelo art. 2º Resolução nº 5434/2008) 

 


