
 

REGRAS SEMESTRAIS DE OFERECIMENTO DE VAGAS EM DISCIPLINAS POR DEPARTAMENTO – FEA-RP/USP 
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA – **CURSO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS e ECEC 

INTERAÇÕES DE MATRÍCULA - REGRA GERAL 
Esclarecimentos Iniciais:  

 Não há como limitar o número de alunos dentro do próprio curso/turno que desejam cursar uma disciplina obrigatória. 

 Alunos que desejarem cursar disciplinas destinadas a outros cursos/turnos(sendooptativas livres), caso haja disponibilidade, serão selecionados tendo como prioridade maior 
número total de créditos integralizados e, em caso de empate, maior média ponderada.Alunos que desejarem cursar disciplinas destinadas a outros 
cursos/turnos(sendoobrigatórias e optativas eletivas), caso haja disponibilidade, serão selecionados tendo como prioridade Períodos de Matrícula (PM) mais próximos do Período 
da Disciplina (PD) da estrutura curricular do curso e, em caso de empate, maior média ponderada e depois omaior número total de créditos integralizados. 

I.Serão oferecidas vagas nas disciplinas 
de responsabilidade do Departamento 
para alunos de outros cursos/turnos da 
FEA-RP ou cursos de outras Unidades?  
Se sim, preencher os itens Ia, Ib e Ic, 
indicando quais cursos e quantas vagas. 
 
No caso de não preenchimento dessas 
vagas, haverá remanejamento na 
última interação de matrícula? 
( X ) sim(   ) não 
Se sim, então definir os 
cursos/Unidades por ordem de 
prioridade em Ia, Ib e Ic. 

*Ia. Disciplinas oferecidas para o **PRÓPRIO 
CURSO E TURNO (obrigatórias e optativas 
eletivas): 
 
Para o curso Ciências Econômicas: 
Outros cursos:  
ECEC – Número de Vagas: 15 
MAN – Número de Vagas: 3 
 
A regra vale para todas as disciplinas 
oferecidas para o próprio curso e turno? 
(  ) sim   ( X) não 
Se não, informar e explicar as 
particularidades por disciplina:  
Nas disciplinas: REC2100; REC2210; 
REC2101; REC2201; REC2110; REC2301; 
REC2312; REC3600eREC3610 serão 
oferecidas 10 vagas ao curso ECEC e 11 
vagas ao curso MAN. 
 
Para o curso ECEC: 
Outros cursos:  
Ciências Econômicas – Número de vagas: 10 
MAN– Número de vagas: 3 
 
A regra vale para todas as disciplinas 
oferecidas para o próprio curso e turno? 
( X) sim() não 

*Ib. Disciplinas oferecidas para OUTROS 
CURSOS DA PRÓPRIA FEA-RP: 
 
Para o curso ADM/diurno: 
Outras Unidades: FFCLRP 
Número de Vagas: 10 vagas para o CID 
 
Para o curso ADM/noturno: 
Outras Unidades: FFCLRP 
Número de Vagas: 15 vagas para o CID 
 
Para o curso Ciências Contábeis: 
Outras Unidades: FFCLRP 
Número de Vagas: 15 vagas para o CID 
 
A regra vale para todas as disciplinas 
oferecidas para outros cursos da própria 
FEA-RP? 
( X) sim( ) não 
 
 
 

*Ic. Disciplinas oferecidas para CURSOS 
DE OUTRAS UNIDADES DA USP: 
 
Para o curso MAN: 
Outros cursos: 
Ciências Econômicas e ECEC – Número 
de Vagas: 15 
 
A regra vale para todas as disciplinas 
oferecidas para cursos de outras 
Unidades da USP? 
( ) sim( X ) não 
Se não, informar e explicar as 
particularidades por disciplina: 
Nas disciplinas: REC2201; REC2110; 
REC2312 e REC3610 serão oferecidas 13 
vagas ao curso Ciências Econômicas e 13 
vagas ao curso ECEC. 
 
Nas disciplinas: REC2100; REC2210; 
REC2101; REC2301 e REC3600 serão 
oferecidas 13 vagas ao curso Ciências 
Econômicas, 13 vagas ao curso ECEC e 03 
vagas ao curso Ciência da Computação. 

*Conforme relatório da Análise da Distribuição da Infraestrutura Didática da FEA-RP, recomenda-se que nas interações de matrícula as disciplinas sejam oferecidas apenas aos alunos regulares do 
curso/turno e, caso haja vagas remanescentes, para os demais cursos da Unidade e da USP, o oferecimento seja realizado apenas na correção de matrícula (requerimento Júpiter Web). 
**Os Departamentos de Contabilidade e Economia deverão considerar também o curso de Economia Empresarial e Controladoria no preenchimento do curso e do item Ia. 



CORREÇÃO DE MATRÍCULA (REQUERIMENTOJÚPITER WEB) 
Esclarecimentos Iniciais: 

 Todos os alunos que realizam requerimento no Sistema Júpiter Web, no período de correção de matrícula, ficam como inscritos na lista de presença da disciplina solicitada, até 
que o requerimento seja analisado e finalizado no Sistema. 

II.Quais regras deverão ser 
consideradas para análise de 
requerimentos de correção de 
matrícula (Júpiter Web), após o término 
das interações de matrícula, nas 
disciplinas de responsabilidade do 
Departamento? 
 
Indicar as regras preenchendo os itens 
IIa, IIb e IIc, informando o número 
máximo de alunos, a prioridade dos 
cursos/Unidades e o critério de 
seleção,para o caso de haver vagas 
remanescentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

***IIa. Disciplinas oferecidas para o 
PRÓPRIO CURSO E TURNO(obrigatórias e 
optativaseletivas): 
 
Ciências Econômicas 

 Número máximo de alunos:70 

 Caso haja vagas remanescentes: 
- Cursos/Unidades por ordem de prioridade: 
Ciências Econômicas 
ECEC 
MAN 
Demais cursos da FEA-RP 
Outros cursos e unidades USP 
- Critério de seleção:Ano de ingresso mais 
antigo e em caso de empate, maior média 
ponderada. 
 
A regra vale para todas as disciplinas 
oferecidas para o próprio curso e turno? 
(  ) sim   ( X ) não 
Disciplinas: REC2100; REC2210; REC2101; 
REC2201; REC2110; REC2301; REC2312; 
REC3600 e REC3610. 

 Número máximo de alunos:76 

 Caso haja vagas remanescentes: 
- Cursos/Unidades por ordem de prioridade: 
ECEC 
MAN 
Demais cursos da FEA-RP 
Outros cursos e unidades USP 
- Critério de seleção:Ano de ingresso mais 
antigo e em caso de empate, maior média 
ponderada. 
 
ECEC 

 Número máximo de alunos: 85 

IIb. Disciplinas oferecidas para OUTROS 
CURSOS DA PRÓPRIA FEA-RP: 
 
ADM/diurno 

 Número máximo de alunos:70 

 Caso haja vagas remanescentes: 
- Cursos/Unidades por ordem de prioridade:  
Curso de origem 
CID 
ADM/noturno ou Ciências Contábeis 
Outros cursos e unidades USP 
- Critério de seleção:Ano de ingresso mais 
antigoe em caso de empate, maior média 
ponderada. 
 
Ciências Contábeis 

 Número máximo de alunos: 70 

 Caso haja vagas remanescentes: 
- Cursos/Unidades por ordem de prioridade:  
Curso de origem 
CID 
ADM/diurno ou ADM/noturno 
Outros cursos e unidades USP 
- Critério de seleção:Ano de ingresso mais 
antigoe em caso de empate, maior média 
ponderada. 
 
ADM/noturno 

 Número máximo de alunos:70 

 Caso haja vagas remanescentes: 
- Cursos/Unidades por ordem de prioridade:  
Curso de origem 
CID 
ADM/diurno ou Ciências Contábeis 
Outros cursos e unidades USP 
- Critério de seleção: Ano de ingresso mais 

IIc. Disciplinas oferecidas para CURSOS 
DE OUTRAS UNIDADES DA USP: 
 
MAN 

 Número máximo de alunos: 70 

 Caso haja vagas remanescentes: 
- Cursos/Unidades por ordem de 
prioridade: 
MAN 
Ciências Econômicas e ECEC 
Demais cursos da FEA-RP/ USP 
Outros cursos e unidades USP 
- Critério de seleção:Ano de ingresso 
mais antigoe em caso de empate, maior 
média ponderada. 
 
A regra vale para todas as disciplinas 
oferecidas para o próprio curso e turno? 
(  ) sim   (X ) não 
Disciplinas: REC2201; REC2110; REC2312 
e REC3610. 

 Número máximo de alunos:81 
 
Disciplinas: REC2100; REC2210; REC2101; 
REC2301 e REC3600. 

 Número máximo de alunos:84 

 Caso haja vagas remanescentes: 
- Cursos/Unidades por ordem de 
prioridade: 
Ciências Econômicas  
ECEC 
Demais cursos da FEA-RP/ USP 
Outros cursos e unidades USP 
- Critério de seleção: Ano de ingresso 
mais antigoe em caso de empate, maior 
média ponderada. 



 Caso haja vagas remanescentes: 
- Cursos/Unidades por ordem de prioridade:  
ECEC 
Ciências Econômicas 
MAN 
Demais cursos da FEA-RP/ USP 
Outros cursos e unidades USP 
- Critério de seleção: Ano de ingresso mais 
antigoe em caso de empate,  maior média 
ponderada. 
 
A regra vale para todas as disciplinas 
oferecidas para o próprio curso e turno? 
( X ) sim   ( ) não 
 

antigo e em caso de empate, maior média 
ponderada. 
 
A regra vale para todas as disciplinas 
oferecidas para outros cursos da própria 
FEA-RP? 
( X) sim   (  ) não 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

***Os Departamentos de Contabilidade e Economia deverão considerar também o curso de Economia Empresarial e Controladoria no preenchimento do item IIa. 



 

 

EXCEÇÕES 

III. Existem disciplinas 
oferecidas pelo 
Departamento que 
possuem regras 
especiais em caráter 
permanente?  
 
Se sim, preencher o 
quadro ao lado, por 
disciplina, indicando as 
regras. 

Disciplina 1: 
REC2311 Computação 
para Economistas  
 
Oferecida para qual 
curso? 
Ciências Econômicas 

(   ) Oferecimento 
em inglês. 

(X) Oferecimento exclusivo 
para alunos do próprio 
curso/turno. 
 
 

(  ) Limite de vagas 
(em caso de 
optativas eletivas ou 
livres). Informar 
limite:  

( ) Restrição de 
oferecimento para 
algum curso da FEA-
RP ou outra Unidade. 
Informar cursos: 

(  ) Outros (explique). 

Disciplina 2: 
REC2104 Teoria 
Econômica e REC2403 
Introdução à Economia 
Brasileira  
 
Oferecida para qual 
curso? 
ADM/Diurno 

(  ) Oferecimento 
em inglês. 

(  )Oferecimento exclusivo 
para alunos do próprio 
curso/turno. 
 

(  ) Limite de vagas 
(em caso de 
optativas eletivas ou 
livres). Informar 
limite: 

(X) Restrição de 
oferecimento para 
algum curso da FEA-
RP ou outra Unidade. 
Informar cursos: 
Ciências Econômicas 
e ECEC 

(X) Outros (explique) 
Oferecimento de 10 
vagas exclusivas ao 
curso CID junto com a 
turma de ADM/diurno 
durante as interações. 
Para a correção de 
matrícula: 
Caso haja vagas 
remanescentes: 
- Cursos/Unidades por 
ordem de prioridade:  
Curso de origem 
ADM/ noturno 
CID 
Ciências Contábeis 
- Critério de seleção: 
Ano de ingresso mais 
antigo e em caso de 
empate, maior média 
ponderada. 
Número máximo de 
alunos para a 
correção de 
matrícula: 80 



 Disciplina 3: 
REC3413 Análise de 
Documentos Históricos 
Brasileiros 
 
Oferecida para qual 
curso? 
CID 
 

(   ) Oferecimento 
em inglês. 

(  ) Oferecimento exclusivo 
para alunos do próprio 
curso/turno. 
 

(  ) Limite de vagas 
(em caso de 
optativas eletivas ou 
livres). Informar 
limite: 
 

( ) Restrição de 
oferecimento para 
algum curso da FEA-
RP ou outra Unidade. 
Informar cursos: 

(X) Outros (explique) 
Oferecimento 
exclusivo para os 
alunos do curso CID 
durante as interações. 
Para a correção de 
matrícula: 
Caso haja vagas 
remanescentes: 
- Cursos/Unidades por 
ordem de prioridade:  
Curso de origem 
Ciências Econômicas e 
ECEC 
Demais cursos da FEA-
RP/USP. 
Outros cursos e 
unidades USP 
- Critério de seleção: 
Ano de ingresso mais 
antigo e em caso de 
empate, maior média  
ponderada. 
Número máximo de 
alunos para a 
correção de 
matrícula: 55 

 Disciplina 4: 
REC2113 Teoria 
Econômica: 
Microeconomia  
 
Oferecida para qual 
curso? 
Ciências Contábeis 

(   ) Oferecimento 
em inglês. 

(  ) Oferecimento exclusivo 
para alunos do próprio 
curso/turno. 
 

(  ) Limite de vagas 
(em caso de 
optativas eletivas ou 
livres). Informar 
limite: 
 

(X) Restrição de 
oferecimento para 
algum curso da FEA-
RP ou outra Unidade. 
Informar cursos: 
Ciências Econômicas 
e ECEC 

(X) Outros (explique) 
Oferecimento 
exclusivo para os 
alunos do curso 
Ciências Contábeis 
durante as interações. 
Para a correção de 
matrícula: 
Caso haja vagas 
remanescentes: 
- Cursos/Unidades por 
ordem de prioridade:  
Curso de origem 
ADM/ diurno e 



noturno 
CID 
- Critério de seleção: 

Ano de ingresso mais 

antigo e em caso de 

empate, maior média 

ponderada. 

Número máximo de 
alunos para a 
correção de 
matrícula: 70 

 Disciplina 5: 
REC2213 Teoria 
Econômica para 
Juristas, 
REC2106 Economia 
para Advogados: 
Microeconomia, 
REC3403 Introdução ao 
Pensamento 
Econômico Brasileiro e 
REC3404 Introdução à 
Economia Brasileira 
para Juristas 
 
Oferecida para qual 
curso? 
Direito 

(   ) Oferecimento 
em inglês. 

(X ) Oferecimento exclusivo 
para alunos do próprio 
curso/turno. 
 

(   ) Limite de vagas 
(em caso de 
optativas eletivas ou 
livres). Informar 
limite: 
 

( ) Restrição de 
oferecimento para 
algum curso da FEA-
RP ou outra Unidade. 
Informar cursos: 

(  ) Outros (explique) 
 

 Disciplina 6: 
REC3505 Iniciação 
Científica 
Oferecida para qual 
curso? 
Ciências Econômicas 

(   ) Oferecimento 
em inglês. 

(X) Oferecimento exclusivo 
para alunos do próprio 
curso/turno. 
 

(   ) Limite de vagas 
(em caso de 
optativas eletivas ou 
livres). Informar 
limite: 
 

(  ) Restrição de 
oferecimento para 
algum curso da FEA-
RP ou outra Unidade. 
Informar cursos: 

(  ) Outros (explique) 
 



 Disciplina 7: 
REC3503 Estágio I 
Oferecida para qual 
curso? 
Ciências Econômicas 

(   ) Oferecimento 
em inglês. 

(X) Oferecimento exclusivo 
para alunos do próprio 
curso/turno. 
 

(   ) Limite de vagas 
(em caso de 
optativas eletivas ou 
livres). Informar 
limite: 
 

(  ) Restrição de 
oferecimento para 
algum curso da FEA-
RP ou outra Unidade. 
Informar cursos: 

(  ) Outros (explique) 
 

 


