
Faculdade de Tecnologia de Carapicuíba

Portaria da Faculdade de Tecnologia de Carapicuíba Nº 002/2010 de 06/12/2010.

Estabelece as normas de matrícula e escolha de vagas para as graduações 

para os alunos do Curso Análise de Sistemas e Tecnologias de Informação – 

ASTI,  somente para o 1º semestre letivo de 2011. Esta Portaria substitui a 

Portaria 001/2010 de 20 de julho de 2010.  

O Diretor da Faculdade de Tecnologia de Carapicuíba no uso de suas atribuições legais e regimentais e considerando:

• A reestruturação ocorrida no curso ASTI a partir do 1º semestre de 2011 e a análise e aprovação da Congregação da Fatec de  

Carapicuíba conforme Ata da reunião ordinária ocorrida em 27/11/2010.

• A orientação da Coordenadoria de Ensino Superior (CESU) do CEETEPS para implantação gradativa, a partir do 2º semestre de 

2009, do Regulamento Geral dos Cursos de Graduação das Faculdades de Tecnologia do Centro Estadual de Educação Tecnológica  

“Paula Souza”- CEETEPS. - Conforme os Artigos:

Artigo  29  -  Para  efeito  de  preenchimento  de  vagas,  as  solicitações  de  matrícula  em  uma 

disciplina/turma, que possuam as autorizações que forem necessárias, são classificadas segundo as 

prioridades definidas abaixo, em ordem decrescente: 

I - Aluno em fase, que ingressou no mesmo turno em que a atividade curricular é oferecida;

II - Aluno fora de fase, atrasado na sua integralização na disciplina pleiteada, que ingressou no 

mesmo turno em que a atividade curricular é oferecida;

III - Aluno fora de fase, atrasado na sua integralização na disciplina pleiteada, que ingressou 

em outro turno do oferecimento da atividade curricular;

IV - Aluno fora de fase, adiantado em sua integralização, que ingressou no mesmo turno em 

que a atividade curricular é oferecida;

V - Aluno em fase, que ingressou em outro turno do oferecimento da atividade curricular;

VI - Aluno fora de fase, adiantado em sua integralização, que ingressou em outro turno do 

oferecimento da atividade;

VII - Aluno fora de fase, adiantado em sua integralização, que pretende cursar a disciplina como 

extracurricular;

VIII - Aluno em fase que pretende cursar a disciplina como extracurricular.

§  1º -  O aluno adiantado será  considerado “em fase” para as matrículas  em atividades  curriculares 

previstas no semestre correspondente à sugestão de seu curso.

§ 2º - As solicitações de mesma prioridade nos Incisos do caput são ordenadas em ordem decrescente de 

Percentual  de  Rendimento  Padronizado  (PRP)  do  aluno  solicitante,  conforme  definido  no  presente 

regulamento.

§ 3º -  Define-se Percentual de Rendimento Padronizado de um aluno (PRP) como sendo a diferença do 

Percentual de Rendimento do aluno (PR) e o Percentual de Rendimento Médio de sua turma (PRM) dividida 

pelo Desvio Padrão do Percentual de Rendimento da turma (DP): PRP = (PR - PRM) / DP.

§ 4º - O Percentual de Rendimento Padronizado (PRP) inicial para os ingressantes é definido como zero.

§ 5º - O número de vagas de uma dada disciplina/turma deverá atender, obrigatoriamente, as prioridades 

I e II.

§ 6º - No caso da necessidade de abertura de duas turmas em decorrência da existência de alunos aptos 

que  justifiquem  pedagogicamente  essa  ação,  as  matrículas  serão  inicialmente  colocadas  em ordem 

decrescente de prioridade e, em seguida, as turmas serão preenchidas com a colocação alternada dos 
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matriculados de modo que uma turma fique com todos os classificados com números ímpares e a outra,  

com os números pares.

§ 7º - A solicitação de matrícula não atendida por falta de vagas ou por conflito de horário, poderá ser  

alocada automaticamente, de acordo com as prioridades estabelecidas neste artigo, em outra turma que 

disponha de vagas e tenha horário compatível com a grade horária do aluno solicitante, desde que o turno 

desta outra turma não seja diferente daquele do aluno solicitante.

Artigo 86 –  Percentual de Rendimento (PR) é a média acumulada de todas as atividades curriculares 

realizadas pelo aluno, ponderada pela carga horária da respectiva atividade:

Onde: Ni = Nota final da atividade curricular i

Ci = Carga horária da atividade curricular i

§ 1º -  O PR é calculado ao final de cada período letivo e cumulativamente em relação aos períodos  

anteriores, enquanto perdurar a integralização do curso pelo aluno.

§ 2º - O PR é levado em conta nos processos de matrícula e outros processos que requeiram alguma 

classificação de rendimento escolar, sempre para uso exclusivo do Centro Paula Souza.

Expede a seguinte Portaria:

Artigo 1º - Não existirão mais restrições (dependências ou pré requisitos) para a solicitação de matricula para mudança de Módulo  

na Graduação de Análise de Sistemas e Tecnologias da Informação, seja do Módulos I para o Módulo II, seja do Módulo II para o Módulo III.

Artigo  2º  -  Para  efeito  de  preenchimento  de  vagas,  as  solicitações  de  matrícula  do  Módulo  I  para  o  Módulo  II,  em  uma 

disciplina/turma, serão classificadas conforme as prioridades definidas  no Artigo 29º do Regulamento Geral dos Cursos de Graduação das  

Faculdades de Tecnologia do Centro Estadual de Educação Tecnológica “Paula Souza”- CEETEPS.

Artigo 3º - Para essas turmas o atendimento às solicitações de pré-matrícula será feito, exclusivamente e impreterivelmente, na 

Secretaria Acadêmica entre os dias 07 à 10/12 (segunda à sexta feira) nos seguintes horários manhã das 9h às 12h, vespertino das 15h30 às 

17h e noturno das 18h às 21h . Conforme o Artigo.

Artigo 21 - O aluno que não efetuar sua pré-matrícula no prazo regular previsto pelo Calendário Escolar poderá realizar 

a matrícula final, também em data estabelecida no calendário escolar, não se assegurando, porém, o direito à vaga em 

qualquer disciplina/turma.

Artigo  4º  -  Após  a  pré  matricula  será  feita  uma  classificação  para  cada  um dos  cursos  de  acordo  com um ranqueamento 

estabelecido conforme artigo 29, utilizando o PR data base desta Portaria  portanto, do 2º semestre de 2010, considerando as 4 opções de 

cada um dos interessados. 

Artigo 5º - Serão respeitadas as grades conforme Anexo I. 

Artigo 6º - Em virtude das novas grades dos cursos oferecidos pela unidade no 1º semestre de 2011, não será mais possível a 

mudança de módulos e turnos, uma vez que cada um dos cursos ofertados terá sua grade específica, impossibilitando junção de turmas.

Artigo 7º - Oferecimento de vagas, serão ofertadas, considerando o atendimento do artigo 29 itens 1º e 2º

- 50 vagas para o 3º ciclo do Curso de Bacharel período matutino de 2ª a sábado.

- 50 vagas para o 3º ciclo do Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas para Internet - período vespertino  de 2ª a sábado, 

- 50 vagas para o 3º ciclo do Curso de Desenvolvimento de Jogos Digitais  - período noturno de 2ª a 6ª e aos sábados período  

integral, 

- 50 vagas para o 3º ciclo do Curso de Segurança da Informação  - período noturno de 2ª a 6ª e aos sábados período integral, 
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Artigo 8º - Para as turmas que vão do Módulo II para o Módulo III não faremos o ranqueamento pedimos que as mesmas façam a  

pré matricula no período normal entre os dias 13 e 18/12/2010.

Artigo 9º - Os casos omissos serão decididos pela Congregação da Fatec de Carapicuíba.

Artigo 10º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Carapicuíba, 06 de Dezembro de 2010.

Profo. Dro. Walter Aloisio Santana      

                                                                                                            Diretor da FATEC de Carapicuíba

3


