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Comunicado aos alunos do ICMC-USP referente ao 1º semestre de 2021. 
 
Matrícula em menos de 12 créditos. 
Não haverá a obrigatoriedade de permanecer matriculado, no mínimo, em 12 créditos-aula. 
 
Exclusão de disciplinas. 
O aluno poderá excluir até final do semestre letivo, desde que não tenha sido cadastrada a nota e 
frequência. Será disponibilizado formulário eletrônico na página para solicitação da exclusão. 
 
Requisitos: 
 

 Licenciatura em Matemática: Serão mantidos os pré-requisitos para Didática, Álgebra I, 
Análise para a Licenciatura e Estágio Supervisionado I. 

 Bacharelado em Estatística e Bacharelado em Estatística e Ciência de Dados:  Serão 
mantidos os pré-requisitos para as disciplinas que dependem de: Cálculo I, Inferência 
Estatística, Probabilidade I, ICC I e Lab ICC I. Para as disciplinas de Projeto Supervisionado e 
de Graduação em Estatística, será feita a análise dos pedidos de quebra de pré-requisito 
individualmente. 

 Bacharelado em Matemática Aplicada e Computação Científica: não haverá quebra de pré-
requisito. 

 Bacharelado em Ciências de Computação:  não haverá quebra de pré-requisito. 
 Bacharelado em Matemática: não haverá quebra de pré-requisito. 
 Bacharelado em Sistemas de Informação: não haverá quebra de pré-requisito. 
 Engenharia de Computação: não haverá quebra de pré-requisito das disciplinas oferecidas 

pelo ICMC.  
Em relação às disciplinas oferecidas pela EESC, a quebra será de acordo com as regras 
estabelecidas pela CG-EESC: 
“A Comissão de Graduação da EESC informa, abaixo, as condições para que seja aprovado o 
requerimento de alunos (as) dos cursos da EESC para cursar disciplina sem requisito:  
1) A disciplina requisito ainda está como MA no 1º ou 2º semestre de 2020, pois depende da 
reposição presencial de aulas para ser finalizada; 
OU 
2) A disciplina requisito não foi oferecida no 1º ou 2º/2020 devido à pandemia; 
OU 
3) Matriculou-se e reprovou na disciplina requisito no 1º ou 2º semestre de 2020; 
OU 
4) Matriculou-se e excluiu a disciplina requisito no 1º ou 2º semestre de 2020; 
OU 
5) Poderá colar grau no final do segundo semestre de 2021, considerando, inclusive, a 
conclusão das disciplinas de Estágio e TCC.” 

 
 

São Carlos, 03 de março de 2021. 


