
                                    
 

 
 

ORIENTAÇÕES PARA MATRÍCULA 
 

1º SEMESTRE 2023 

 

DATAS IMPORTANTES 
 

25 a 

30/11/2022 

Período de escolha/inscrição na HABILITAÇÃO – Bacharelado Física e 

Lic. Ciências Exatas > através do link 

https://forms.gle/y8WmrFXEyuUy9tHW6 

05 a 

12/12/2022 

PERÍODO DE MATRÍCULA DOS ALUNOS para o 1º semestre de 2023 (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. 

23 a 

30/01/2023 
2ª e ÚLTIMA interação de matrícula. 

27/02 a 

03/03/2023 

PERÍODO DE REQUERIMENTO DE MATRÍCULA ONLINE pelo sistema 

Júpiter. 

01 a 

31/03/2023 

PERÍODO DE RETIFICAÇÃO DE MATRÍCULA (EXCLUSÃO DE DISCIPLINAS) 

para o 1º semestre, através de formulário Google a ser divulgado 

oportunamente. 

13/03/2023 INÍCIO das aulas do 1º semestre letivo de 2023. 

  
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 GERAIS sobre Matrícula Interativa: 

https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/grdMatriculainterativaInformacoes.jsp?codmnu=

9327 

 

HORÁRIO DISCIPLINAS 2023/1: 

https://www2.ifsc.usp.br/graduacao/horario-das-disciplinas/ 

 

GRADE CURRICULAR: 

https://www2.ifsc.usp.br/graduacao/grade-curricular/ 
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I- ORIENTAÇÕES: 
 

➢ MATRÍCULA (1ª e 2ª interação) VIA SISTEMA JÚPITER: 

Nesse período o(a) estudante deverá OBRIGATORIAMENTE inscrever-se nas 

disciplinas obrigatórias -que desejar cursar- correspondentes ao seu período 

ideal/grade curricular, bem como, disciplinas optativas eletivas e/ou livres com vagas 

vinculadas ao curso ou liberadas para toda USP. 
Lembre-se: não precisa selecionar todas as disciplinas 

que aparecem na tela de Matrícula. Priorize as 

disciplinas do seu período ideal ou as que estiver 

devendo e, principalmente, que tenha condições de 

acompanhar no semestre. 

 

➢ REQUERIMENTO DE MATRÍCULA VIA SISTEMA JÚPITER > Requerimento: 

Em quais situações você deverá fazer a matrícula por REQUERIMENTO: 

 

1) para solicitação de matrícula em disciplinas que não fazem parte da grade 

como optativas livres ou em turma diversa da que está sendo oferecida ao 

curso.  

 

2) para solicitação de matrícula em disciplinas pertencentes à sua grade 

curricular não incluídas durante as DUAS interações de matrícula, observada a 

existência de vagas. 

 

3)  para solicitação de matrícula em disciplina que não tenha o PRÉ-REQUISITO 

cumprido. 

 

4) para solicitação de matrícula em disciplinas com SOBREPOSIÇÃO DE HORÁRIO 
(a autorização seguirá as regras da CG e da CoC-LCE). 

 

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, participar das aulas enquanto não tiver 

resultado final. 

NÃO SERÃO ACEITOS PEDIDOS FORA DO PRAZO. 

 

➢ RETIFICAÇÃO DE MATRÍCULA 

O(a) estudante poderá excluir disciplinas pertencentes à sua grade curricular 

(necessária para organizar sua matrícula), observado o mínimo de créditos aula 

exigido. 

 

➢ MATRÍCULA PENDENTE 

O(a) estudante com matrícula PENDENTE com menos de 12 créditos deverá utilizar o 

período de requerimento para complementar a grade horária ou justificar, conforme 

previsão no Regimento Geral da USP. 

O(a) estudante com matrícula PENDENTE por falta de pré-requisito na disciplina ou 



                                    
 

 
 

por sobreposição de horário terá a matrícula na disciplina pendente excluída pelo 

Serviço de Graduação. 

 

 

II- RECOMENDAÇÕES: 
Se após a 1ª consolidação de matrícula ficar com status de turma lotada e mais 

turmas sendo oferecidas, faça sua inscrição em outra turma. Não insista em 

permanecer em turma lotada.  

Caso esteja na reta final do curso e ainda não tem em vista uma área de pesquisa 

nem fez contato com algum docente para a realização do Trabalho de Conclusão 

de Curso, entre em contato com o Coordenador do Curso.  

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

Coordenador(a) de Curso. 

 
 

SERVIÇO DE GRADUAÇÃO 

         Flávia, Isabel, Rodrigo 

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

            Telefones: 3373-9775 – 3373-8099 
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