
                                    
 

 
 

ORIENTAÇÕES PARA MATRÍCULA 
 

2º SEMESTRE 2020 
 

DATAS IMPORTANTES 
 

13 a 
20/07: 

PERÍODO DE MATRÍCULA DOS ALUNOS para o 2º semestre de 2020 
(1ª Interação) pelo Sistema Júpiter: 
https://uspdigital.usp.br/jupiterweb > Matrícula > Fazer Matrícula 
 
ATENÇÃO: o(a) aluno(a) deverá inscrever-se, preferencialmente, na 1ª Interação, para participar 
da seleção das disciplinas/turmas de seu Período Ideal. 

18/07: Final das aulas não presenciais do 1º semestre 

19/07 a 
21/08: 

Período de férias (com período de recuperação) 

27/07 a 
03/08: 

2ª e ÚLTIMA interação de matrícula. 

12 a 
17/08: 

PERÍODO DE REQUERIMENTO DE MATRÍCULA ONLINE DOS(AS) 
ALUNOS(AS), PELO SISTEMA JÚPITER. 

12 a 
28/08: 

PERÍODO DE RETIFICAÇÃO DE MATRÍCULA para o 2º semestre. 

24/08: INÍCIO das aulas não presenciais do 2º semestre letivo de 2020 

  
  
AJUDA TELA DE MATRÍCULA: 
https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/graduacaoAjudaNovaMatricula?codmnu=8946 
 
FAQ sobre Matrícula Interativa: 
https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/FAQ.jsp?codmnu=9326 
 
Informações GERASI sobre Matrícula Interativa: 
https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/grdMatriculainterativaInformacoes.jsp?codmn
u=9327 
 
 
 



                                    
 

 
 

ORIENTAÇÕES: 
REQUERIMENTO DE MATRÍCULA VIA SISTEMA JÚPITER > Requerimento: 
– para solicitação de matrícula em disciplinas de qualquer Unidade da USP, que não fazem parte 

da grade como optativas livres.  
–  para solicitação de SOBREPOSIÇÃO DE HORÁRIO SOMENTE no caso em que o(a) ESTUDANTE 

TIVER POSSIBILIDADE DE CONCLUSÃO DO CURSO no 2º semestre de 2020 ou 1º semestre de 2021. 
 
Obs.: 
Estes pedidos deverão ser devidamente justificados.  
É de responsabilidade do(a) aluno(a) ACOMPANHAR o resultado do requerimento de matrícula 

pelo Sistema Júpiter, bem como, frequentar as aulas enquanto não houver resultado final. 
NÃO SERÃO ACEITOS PEDIDOS FORA DO PRAZO. 

 
RETIFICAÇÃO DE MATRÍCULA – PARA ALUNOS COM MATRÍCULA PENDENTE:  
–  O(a) ESTUDANTE poderá excluir ou incluir disciplinas pertencentes à sua grade curricular 

(necessária para organizar sua matrícula), observada a existência de vagas. 
 

 

RECOMENDAÇÕES: 
A) Se após a 1ª consolidação de matrícula houver turma lotada e mais turmas sendo oferecidas, 

faça sua inscrição em outra turma. Não insista em permanecer em turma lotada.  

B) Procure se inscrever nas disciplinas que terá condições de acompanhar, dê preferência ao 
cumprimento das disciplinas obrigatórias. Evite se inscrever em muitas disciplinas somente para 
“preencher a grade”.  

Em caso de dúvidas ou dificuldade sempre procure seu Tutor(a) ou Coordenador(a) de Curso. 
 

KIT INTERNET ou USO COMPUTADOR NA BIBLIOTECA IFSC 
Estudantes que tenham essa necessidade deverão entrar em contato com o Serviço de Graduação 
com urgência – grad@ifsc.usp.br 

 
TUTORIA ACADÊMICA 2020:  
Tutoria Acadêmica 2020 será feita de forma remota. 
A partir de agosto serão atribuídos aos ingressantes 2020 os Tutores. 

 
 

SERVIÇO DE GRADUAÇÃO 
         Flávia, Isabel, Rodrigo 

Estamos em teletrabalho, atendendo através dos e-mails:  

 grad@ifsc.usp.br 
flaviagomes@ifsc.usp.br 
rcoppi@ifsc.usp.br 
 

E através dos telefones: 3373-9775 – 3373-8099 


