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Senhores (as) Alunos (as),  
 
 
Tendo em vista dúvidas de alguns alunos, vimos pelo presente ratificar as informações encaminhadas anteriormente quanto à 
divulgação de notas e frequência, assim,  o Departamento de Direito Penal, Medicina Forense e Criminologia compartilha novamente 
os links abaixo: 
https://direito.usp.br/noticia/f0cbab570092-notas-dpm-1-semestre-2022 
https://direito.usp.br/noticia/a53707d856ac-frequencia-dpm 
 
 
Os links estão ativos, na página do DPM, desde maio do corrente ano, podendo ser acessados também no link geral abaixo do DPM: 
 
Comunicados e Publicações: https://direito.usp.br/departamento/direito-penal-medicina-forense-e-criminologia , no Mural Virtual.  
 
 
 ATENÇÃO =  o prazo para solicitação de vistas/revisão as  provas permanece o mesmo, sendo:  5 dias úteis a partir da data de 
publicação. 
Nesse sentido, com o retorno às aulas presenciais, o formulário de revisão deverá ser apresentado/preenchido diretamente no 
Departamento,  nos horários específicos de vistas às provas: 

 
Vistas 

 
Disciplinas do Diurno: 11h às 13h 

Disciplinas do Noturno: 16h30 às 18h30 
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OBSERVAÇÃO = Quanto à frequência, no Mural Virtual do DPM possui as informações de quantidade máxima de faltas. O (a) 
aluno (a) pode preencher o formulário online de recontagem de faltas, através do link disponibilizado no site da FD.  
 
Observem ainda que, para divulgação da Frequência, o Departamento recebe as listas do Setor de Audiovisual ao longo do mês, desta 
forma, após o recebimento de todas as listas do mês, fazemos o controle da frequência e, em sequência, a divulgação no link 
divulgado acima. Assim sendo, a divulgação da frequência de um mês será realizada no mês subsequente.  
 
Desta forma, permanecemos à disposição para o que nos couber. Na  esperança de ter contribuído para um bom acompanhamento 
junto a  Vida Acadêmica, de nossos (as) alunos (as) da Faculdade de Direito.  
 
 
 
Atenciosamente. 
Secretaria de Direito Penal, Medicina Forense e Criminologia. São Paulo,  07   de  julho   de 2022. 
 


