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RESOLUÇÃO CPG-FAU 01/2022 – NOVA ROTINA PARA
SOLICITAÇÕES E REQUERIMENTOS DE DISCENTES
A Comissão de Pós-Graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade
de São Paulo, em sessão no dia 16 de fevereiro de 2022, aprovou os termos da resolução
abaixo referente à nova ro na para solicitações administra vas dos discentes.
Visando agilizar os processos administra vos e melhorar a organização da Secretaria de
Pós-Graduação, a par r da publicação desta resolução todas as solicitações e
requerimentos do corpo discente deverão ser encaminhadas única e exclusivamente pelo
Sistema Janus, através do menu lateral esquerdo “Requerimentos”.
Os alunos deverão anexar os respec vos formulários na aba dos requerimentos. Estes
podem
ser
acessados
no
link
h ps://www.fau.usp.br/ensino/pos-graduacao/secretaria/formularios/ e deverão estar
devidamente preenchidos e assinados. A secretaria encaminhará a solicitação para análise
na próxima reunião da respec va comissão (CCP-AU, CCP-DE e CPG) e informará ao aluno
sobre a decisão, por e-mail, sendo que os formulários atualmente disponíveis são:
● Aproveitamento de Disciplina Fora da USP
● Aproveitamento de Disciplina USP
● Mudança de Orientação
● Migração para o Novo Regulamento
● Prorrogação de Prazo para Depósito
● Solicitação de Aproveitamento de Créditos Especiais
● Solicitação de Licença Maternidade / Paternidade
● Trancamento de Matrícula

São Paulo, 17 de fevereiro de 2022.
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