
O período de inscrição nas disciplinas é 16 e 17 de janeiro de 2019. 
O candidato deve entregar no Serviço de Graduação (ou equivalente) de 
sua instituição de origem a seguinte documentação: 
- formulário de inscrição preenchido completamente, com autorização do 
coordenador do curso do aluno; 
- cópia do RG (não pode ser da carteira de motorista, pois existem 
informações que não constam dela) 
- histórico escolar atualizado. 
Essa documentação deverá ser entregue na sua instituição de origem e 
eles encaminharão para a EPUSP. Após recebimento, a documentação 
será encaminhada ao docente responsável pela disciplina, para análise e 
manifestação, concordando ou não com a matrícula e a resposta será 
encaminhada ao interessado por email.  
 
IMPORTANTE: o formulário para os alunos UNESP/UNICAMP é 
diferente do utilizado por alunos de outras instituições. Nele deverá 
constar a aprovação do coordenador do curso do aluno. 
Caso o formulário não esteja completamente preenchido ou falte 
algum item da documentação, a solicitação poderá ser 
desconsiderada. 
No formulário só deverão constar as disciplinas do mesmo 
departamento (o início do código das disciplinas composto de três 
letras indica o departamento).    
 
As disciplinas oferecidas nesse semestre estarão disponíveis no seguinte 
link: https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/.  
No canto superior esquerdo, na área pública, clicar em Disciplina -> 
Busca por disciplinas -> Unidades de Ensino -> 3 Escola Politécnica -> 
Cursos e habilitações oferecidos pela unidade -> clicar na habilitação que 
desejar, por exemplo Engenharia de Materiais e aparecerão todas as 
disciplinas do curso. Clicando no código da disciplina será direcionado 
para a ementa (descrição da disciplina), onde poderá verificar se é 
realmente o que deseja. 
 
Ao final da descrição da disciplina haverá duas opções para clicar com 
informações importantes: 
-> clique em “Consultar os requisitos para...” - informação se a disciplina 
tem requisito, caso haja requisito, não necessariamente os professores 
aprovarão a matrícula, sem ter cursado antes o requisito. 
-> clique em “Consultar o oferecimento para...” – esta verificação é 
indispensável, pois ela levará a tela onde são informados dias, horários e 
os códigos das turmas, estes últimos obrigatoriamente deverão fazer 
parte do formulário. 
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