
 
ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA ACADÊMICA 

SERVIÇO DE GRADUAÇÃO 
 

REQUERIMENTO DE CONFLITO DE HORÁRIO 

 

Nome do Aluno: ______________________________________________________ N
o
 USP ______________ 

Ano de Ingresso: ____________Código/Nome do Curso: ______________/___________________________ 

Créditos-Aula Acumulados (CA): _________ Créditos-Aula do Curso (CTC): _________ (280 p/ Gd. Área). 

Porcentagem de Créditos Acumulados até o Momento (100*CA/CTC): ___________ (somente disciplinas 
da diagonal de formatura do aluno).  
Número de Créditos Solicitados nesta Matrícula: ___________ 
 

Número de Créditos em Conflito Permitido 

% Créditos Acumulados N
o
 Créd. Max. em Conflito 

Até 18% 0 crédito 

Entre 18% e 35% 1 crédito 

Entre 35% e 55% 2 créditos 

Entre 55% e 75% 3 créditos 

Mais de 75% 4 créditos 

 
Liste as disciplinas em conflito, indicando as siglas e turmas. Marque como disciplina B a disciplina que 

você já tenha cursado, indicando seu melhor aproveitamento e o semestre/ano em que ele ocorreu. 

1A-_________ (T___) e 1B-_________(T___) Nota ___,___ Freq. ____% Sem./Ano ____/___ da disciplina 1B 

2A-_________ (T___) e 2B-_________(T___) Nota ___,___ Freq. ____% Sem./Ano ____/___ da disciplina 2B 

3A-_________ (T___) e 3B-_________(T___) Nota ___,___ Freq. ____% Sem./Ano ____/___ da disciplina 3B 

4A-_________ (T___) e 4B-_________(T___) Nota ___,___ Freq. ____% Sem./Ano ____/___ da disciplina 4B 

 
Transcreva a grade horária pretendida completa (obrigatório para análise), destacando o(s) conflito(s). 

 Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Parecer do 

Coordenador do Curso: 

 
07:30 - 08:20       

08:20 - 09:10       

09:20 - 10:10       

10:10 - 11:00       

11:10 - 12:00       

12:00 - 12:50       

13:10 - 14:00       

14:00 - 14:50       

15:00 - 15:50       

15:50 - 16:40       

16:50 - 17:40       

17:40 - 18:30       

18:30 -. . . . .       

 
ANEXAR HISTÓRICO ESCOLAR ATUALIZADO (OBRIGATÓRIO PARA ANÁLISE). 

 
OBS: _______________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
 
Data: ___/___/___  Tel.: _____________  Cel.: ____________  E-mail: ________________________________ 
 

 ________________________________________
 Assinatura do Requerente 
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Conflito de Horário 
 
Procedimento adotado a partir da matrícula do 1º semestre de 2005: 

 

Definições: 

Créditos Acumulados (CA): número de créditos-aula obtidos pelo aluno com aproveitamento de 
nota e freqüência, pertencentes à sua diagonal de formatura. 

Créditos Total do Curso (CTC): número de créditos-aula total do curso, segundo a diagonal prevista 
para a formatura do aluno. 

Pendência (P): disciplina da diagonal de formatura do aluno já cursada alguma vez, mas sem 
aproveitamento, ou não. 

Pendência* (P*): disciplina da diagonal de formatura do aluno já cursada alguma vez, com nota igual 
ou superior a 3,0 e freqüência igual ou superior a 70%, que deverá ser cursada 
novamente. Isso significa que o aluno teve um aproveitamento mínimo que o 
possibilitou a ir para Recuperação. 

 

Créditos em Conflito (CC): corresponde a um horário de 50 minutos comum a duas disciplinas. 

 

Regras: 

A autorização para o aluno cursar disciplinas com conflito de horário será dada em função do seu 
progresso ao longo do curso. Quanto maior o número de Créditos Acumulados, maior será o número 
de créditos em conflito que o aluno poderá pleitear. 

 

Porcentagem de Créditos Acumulados 
(100*CA/CTC) (*1) 

Número Máximo de Créditos em 
Conflito (CC) 

Até 18% 0 crédito 

Entre 18% e 35% 1 crédito 

Entre 35% e 55% 2 créditos 

Entre 55% e 75% 3 créditos 

Mais de 75% 4 créditos 

 
(*1) Para o Ciclo Básico e Grandes Áreas, o número de créditos total do curso considerará pior caso 

possível para a EPUSP, ou seja, 280 créditos (10 semestres de 28 créditos cada). 

 

Para os alunos que possuírem entre 18% e 75% dos créditos acumulados, os conflitos individuais 
somente poderão ser entre UMA disciplina do seu Semestre Ideal e UMA P*, ou entre duas P’s*. 

 

Para os alunos que possuírem acima de 75% dos créditos acumulados, o conflito poderá ser entre 
duas disciplinas quaisquer. 

 

O conflito deve possibilitar obtenção da freqüência mínima (70%) em cada disciplina. 

 

NOTA: A matrícula solicitada em conflito de horário, só será efetivada no sistema acadêmico da 

USP, pelo Serviço de Graduação da EPUSP, após análise e deferimento do requerimento e a 
inclusão acontecerá apenas nas disciplinas que existam vagas reservadas. 
 


