
Tutorial Renovação de Matrícula

Semestral e Matricula em DP
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alunos regulares com dependências (DP)

• Matrícula em disciplina pendente (DP) para 

alunos apenas com dependência (DP)

• Matrícula em disciplina pendente (DP) com 

equivalência



Selecionar Renovação de 

matrícula automática



Selecionar a Renovação de 

matrícula automática
1. Acessar o portal do aluno via - https://sei.univesp.br/

2. Informar o seu e-mail institucional (exemplo: 12345@aluno.univesp.br), 

no campo “e-mail” na tela de login e clicar no “Entrar”

https://sei.univesp.br/
mailto:12345@aluno.univesp.br


Selecionar a Renovação de

matrícula automática
3. Selecionar no menu lateral esquerdo a opção “Renovar Matricula”



Selecionar a Renovação de

matrícula automática
4. Ler atentamente o Termo de Renovação de Matrícula

5. Clicar no botão “CONCORDO COM OS TERMOS E DESEJO PROSSEGUIR”



Selecionar a Renovação de

matrícula automática
6. Clicar no botão “AVANÇAR’



Selecionar a Renovação de

matrícula automática
7. Caso o aluno queira que nos próximos semestres a renovação de matrícula ocorra 

de forma automática, ou seja, sem a necessidade de realizar este procedimento 

novamente, clique no botão “Deseja realizar a renovação Automática da próxima 

vez”



Renovação de Matrícula

Semestral para alunos

regulares com dependência

(DP)



Renovação de Matrícula Semestral para

alunos regulares com dependência (DP)

1. Acessar o portal do aluno via - https://sei.univesp.br/

2. Informar o seu e-mail institucional (exemplo: 12345@aluno.univesp.br), no 

campo “e-mail” na tela de login e clicar no “Entrar”

https://sei.univesp.br/
mailto:12345@aluno.univesp.br


Renovação de Matrícula Semestral para

alunos regulares com dependência (DP)

3. Selecionar no menu lateral esquerdo a opção “Renovar Matricula”



Renovação de Matrícula Semestral par

a alunos regulares com dependência (

DP)
4. Ler atentamente o Termo de Renovação de Matrícula

5. Clicar no botão “CONCORDO COM OS TERMOS E DESEJO PROSSEGUIR”



Renovação de Matrícula Semestral par

a alunos regulares com dependência (

DP)

6. Clicar no botão “AVANÇAR’



Renovação de Matrícula Semestral 

para alunos regulares com 

dependência (DP)

7. O Sistema indicará prioritariamente as disciplinas a serem cursadas em regime de 

dependência e na sequência as disciplinas regulares do período. Lembre-se de que 

a carga horária máxima que você poderá cursar por semestre é de 600 horas.



Matrícula em disciplina pendente 

(DP) para alunos regulares

8. Para concluir a matrícula, basta clicar no botão “FINALIZAR MATRÍCULA”



9. Ler atentamente a tela de confirmação de renovação e clicar no botão “CONFIRMAR” 

para que a renovação seja finalizada com sucesso.

Matrícula em disciplina 

pendente (DP) para alunos regulares



10. Será(ão) apresentada(s) a(s) disciplina(s) a ser(em) cursada(s) no período. A 
situação Acadêmica da matrícula passará a constar como "PRÉ-MATRICULA", porém 

o status será atualizado para "MATRICULADO/ATIVO" em até 24 horas após a 
finalização do processo.

Matrícula em disciplina 

pendente (DP) para alunos regulares



Matrícula em disciplina

pendente (DP) para alunos

apenas com pendências



Matrícula para alunos que 

possuem somente disciplinas pendentes 

(DP)
1. Acessar o portal do aluno via - https://sei.univesp.br/

2. Informar o seu e-mail institucional (exemplo: 12345@aluno.univesp.br), no 

campo “e-mail” na tela de login e clicar no “Entrar”

https://sei.univesp.br/
mailto:12345@aluno.univesp.br


Matrícula para alunos 

que possuem somente disciplinas 

pendentes (DP)

3. Selecionar no menu lateral esquerdo a opção “Renovar Matricula”



Matrícula para alunos 

que possuem somente disciplinas 

pendentes (DP)
4. Ler atentamente o Termo de Renovação de Matrícula

5. Clicar no botão “CONCORDO COM OS TERMOS E DESEJO PROSSEGUIR”



Matrícula para alunos 

que possuem somente disciplinas 

pendentes (DP)

6. Clicar no botão “AVANÇAR’



Matrícula para alunos que possuem 

somente disciplinas pendentes (DP)

7. A seleção de disciplina(s) será(ão) realizada(s) automaticamente pelo sistema, na 

ordem da mais antiga para a mais nova, respeitando a carga horária máxima de 600 
horas. A seleção é automática pelo sistema acadêmico da Univesp, não sendo 

permitida a inclusão ou exclusão de disciplina(s).  A grade é fixa, não é permitido 
escolher disciplina(s).

IMPORTANTE: A matrícula da dependência será mantida no último período do curso 

do aluno.



Matrícula para alunos que possuem 

somente disciplinas pendentes (DP)

8. Para finalizar a matrícula basta clicar no botão “FINALIZAR MATRICULA"



8. Ler atentamente a tela de confirmação de renovação e clicar no botão “CONFIRMAR” 

para que a renovação seja finalizada com sucesso.

Matrícula para alunos que 

possuem somente disciplinas 

pendentes (DP)



9. Será(ão) apresentada(s) a(s) disciplina(s) a ser(em) cursada(s) no período. A 
situação Acadêmica da matrícula passará a constar como "PRÉ-MATRICULA", porém 

o status será atualizado para "MATRICULADO/ATIVO" em até 24 horas após a 
finalização do processo.

Matrícula para alunos que 

possuem somente disciplinas 

pendentes (DP)



Matrícula em disciplina

pendente (DP) com 

equivalência



Matrícula em disciplina 

pendente (DP) com equivalência

1. Acessar o portal do aluno via - https://sei.univesp.br/

2. Informar o seu e-mail institucional (exemplo: 12345@aluno.univesp.br), no 

campo “e-mail” na tela de login e clicar no “Entrar”

https://sei.univesp.br/
mailto:12345@aluno.univesp.br


Matrícula em disciplina

pendente (DP) com equivalência

3. Selecionar no menu lateral esquerdo a opção “Renovar Matricula”



Matrícula em disciplina

pendente (DP) com equivalência

4. Ler atentamente o Termo de Renovação de Matrícula

5. Clicar no botão “CONCORDO COM OS TERMOS E DESEJO PROSSEGUIR”



Matrícula em disciplina

pendente (DP) com equivalência

6. Clicar no botão “AVANÇAR’



Matrícula em disciplina pendente (DP) 

com equivalência
7. Quando a disciplina ofertada for por equivalência, será apresentado o 

símbolo  em frente ao nome da disciplina.

8. Basta clicar no símbolo  para visualizar o mapa de equivalência



Matrícula em disciplina pendente 

(DP) com equivalência

9. Para finalizar a matrícula basta clicar no botão “FINALIZAR MATRICULA"



10. Ler atentamente a tela de confirmaçãode renovação e clicar no botão “CONFIRMAR” 

para que a renovação seja finalizada com sucesso.

Matrícula em disciplina 

pendente (DP) com equivalência



11. Será(ão) apresentada(s) a(s) disciplina(s) a ser(em) cursada(s) no período. A 
situação Acadêmica da matrícula passará a constar como "PRÉ-MATRICULA", porém 

o status será atualizado para "MATRICULADO/ATIVO" em até 24 horas após a 
finalização do processo.

Matrícula em disciplina 

pendente (DP) com equivalência



univesp.br

Em caso de dúvidas, procure o o seu 

orientador de polo.
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