
 

 1 

Graduação 

PLANO DE TÉRMINO DE CURSO 
ARTIGO 75 DO REGIMENTO GERAL DA USP 

 
Artigo 75 - Entende-se por cancelamento de matrícula a cessação total dos vínculos do aluno com a 
Universidade:  
§ 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; III - se o 
aluno não se matricular por dois semestres consecutivos; IV - se o aluno não obtiver nenhum crédito em 
dois semestres consecutivos, excetuados os períodos de trancamento total; V - Se o aluno for reprovado 
por frequência em todas as disciplinas em que se matriculou em qualquer um dos dois semestres do ano 
de ingresso; VI - Se verificada a matrícula simultânea em cursos de graduação da USP e de outra 
instituição pública de ensino superior.  
§ 3º - Caso o aluno tenha matrícula em disciplina anual e não esteja reprovado por frequência, o 
cancelamento ocorrerá se ele não obtiver nenhum crédito em quatro semestres consecutivos.  
 

Nome: ___________________________________________________Número USP: ________________ 

Curso: ___________________________________________________Ano de ingresso:  _____________ 

E-mail ICMC: _____________________________ E-mail alternativo _________________________ 

DDD e Telefone: ________________________________ 

Qual a previsão para término do seu curso? Semestre e ano____________________________________ 

Já foi selecionado para desligamento anteriormente? Se sim, quantas vezes? ______________________ 
 
Tendo em vista que meu nome consta da relação de estudantes  que incidiram o inciso I do Artigo 75, 
do Regimento Geral da USP venho, respeitosamente, apresentar à Comissão de Graduação do ICMC, o 
planejamento acadêmico para conclusão do meu curso (em anexo), com base na justificativa 
apresentada a seguir: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 

São Carlos, ___ de _______________________ de 20___. 
Parecer do Coordenador do curso: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 
____________________________________                                               ___________________________ 
                 Assinatura do aluno                                                                                       Visto do coordenador         

 
Observações: 
1. Anexar histórico escolar atualizado emitido pelo júpiter web 
2. Solicitar o visto do(a) coordenador(a) do curso 
3. Anexar o comprovante quando apresentar justificativa relacionada a questões de saúde  
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ANEXO I - PLANEJAMENTO ACADÊMICO PARA CONCLUSÃO DO CURSO 
 
 
Você já cumpriu todas as horas de AAC/ ATPA exigidas no curso? 
(    ) Sim 

(   ) Não. Indicar o(s) semestre(s)/ano(s) em que pretende cumpri-las: __________________ 

(   ) Meu curso, no meu ano de ingresso, não é obrigatório cumprir AAC/ATPA 
 
 

DISCIPLINAS A SEREM CURSADAS 
 

Indicar as disciplinas obrigatórias e optativas. Caso ainda não tenha definido em quais optativas irá 

se matricular, indique a quantidade de créditos de optativas que pretende cursar em cada semestre. 
 
1o semestre de 20____. 

Disciplinas Turma Créditos 

   

   

   

   

   

 
2o semestre de 20____. 

Disciplinas Turma Créditos 

   

   

   

   

   

 
1o semestre de 20____. 

Disciplinas Turma Créditos 

   

   

   

   

   

 
2o semestre de 20____. 

Disciplinas Turma Créditos 
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1o semestre de 20____. 

Disciplinas Turma Créditos 

   

   

   

   

   

 
2o semestre de 20____. 
 

Disciplinas Turma Créditos 

   

   

   

   

   

 


