
Quando Onde Regras

05/04 a 08/04

Requerimento online
Sistema Júpiter Web

As matrículas em disciplinas que não foram feitas durante as 

interações, devem ser feitas durante o período do 

requerimento de matrícula online no Sistema Júpiter Web. 

Se você tiver algum problema durante as interações e não 

pode participar delas, e tiver alguma dificuldade para solicitar 

matrícula no período de requerimento online, entre em 

contato com o Serviço de Graduação por email para que seja 

possível verificar o ocorrido. Lembre-se de fazer esse contato 

o quanto antes, para que haja tempo de verificarmos e você 

solicitar sua matrícula dentro do prazo.

25/03 a 08/04 Via Google Forms

Você já deve ter feito a reserva de vaga nas disciplinas 

durante as interações ou durante o período de requerimento 

online. A entrega da documentação é para análise de seu 

tutor e da CoC. Disciplinas com reserva de vaga, mas sem 

autorização da CoC serão excluídas. Disciplinas sem reserva de 

vaga, mas com autorização da CoC só serão incluídas se forem 

de seu Departamento.

Exclusão de 

Disciplinas de outros 

Institutos

Via Google Forms

https://forms.gle/E7Qgtwfv5bEtjWjz7

Exclusão de disciplinas obrigatórias, livres ou eletivas APENAS 

de outros Institutos/Unidades.

Exclusões de 

Disciplinas do Biênio

Via Google Forms

https://forms.gle/ces4uDdW1PprwcyT7

Se você deseja MUDAR DE TURMA, deve inicialmente solicitar 

EXCLUSÃO nas secretarias (o Júpiter não permite que você 

mesmo o faça). Se a disciplina for do núcleo comum (vide 

abaixo), você pode pedir esta exclusão AQUI, e a secretaria do 

Biênio irá realizá-la. Mas atenção: VOCÊ PERDERÁ A 

PRIORIDADE. Depois de feita a exclusão, o Júpiter permitirá 

que você solicite uma nova turma, no período de retificação 

de 25 a 31 de março. O presente formulário estará disponível 

até 07 de abril.

Exclusão de 

Disciplinas da EPUSP
A critério do Departamento responsável pela mesma

Exclusão de disciplinas obrigatórias, livres ou eletivas da 

EPUSP.

Retificação de matrícula EPUSP - 1º semestre 2021

Em virtude da pandemia e das medidas de isolamento, todo o processo de matrícula em disciplinas para o 1º semestre de 2021, será feito 

eletronicamente, via Sistema Jupiter Web ou de acordo com informações específicas.

ESTEJA ATENTO A TODAS AS INFORMAÇÕES E PRAZOS! 

MATRÍCULA EM DISCIPLINAS

ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO  - ALUNOS ARTIGO 76 E 80 

RETIFICAÇÃO DE MATRÍCULA - 05/04 a 08/04



Conflito de horário A critério da Coordenação de seu curso

Você já deve ter feito a reserva de vaga nas disciplinas que 

possuem conflito. Agora é só pedir autorização para cursar 

com conflito. 

As regras para Conflito de Horário estão disponíveis no 

seguinte link:

https://www.poli.usp.br/graduacao/graduacao-semestral/548-

criterios-de-conflito-de-horario.html

De acordo com decisão da Comissão de Graduação, alunos 

ingressantes a partir de 2019 não podem cursar disciplinas 

com conflito de horário.

Quebra de requisito

Excepcionalmente no ano de 2021 os requisitos estão 

suspensos pela Pró-Reitoria de Graduação, conforme 

Ofício Circular DVSIST-01/2021

Você já deve ter solicitado vaga nas disciplinas através do 

requerimento online. A aprovação da suspensão do requisito, 

será feita pelo Departamento da disciplina.

Cursar concomitante 

com o requisito

Excepcionalmente no ano de 2021 os requisitos estão 

suspensos pela Pró-Reitoria de Graduação, conforme 

Ofício Circular DVSIST-01/2021

Você já deve ter solicitado vaga nas disciplinas através do 

requerimento online. A aprovação da suspensão do requisito, 

será feita pelo Departamento da disciplina.

Cursar mais de 40 

créditos
Via Requerimento de Solicitações Diversas.

Vai mesmo fazer isso? Se for, sua CoC precisa autorizar, caso 

contrário algumas disciplinas podem ser excluídas 

futuramente. 

Qualquer dúvida entre em contato com o Serviço de Graduação, dentro dos prazos estipulados. Finalizados os prazos, não será possível 

efetuarmos a regularização.

Acompanhe sempre seu processo de matrícula pelo "Resultado das Consolidações" e pelo seu "Histórico Escolar".

RETIFICAÇÃO DE MATRÍCULA - 05/04 a 08/04

IMPORTANTE: Alunos já inscritos em Módulos Acadêmicos do 5º ano que pretendem cursar disciplinas na Pós-Graduação, devem 

obrigatoriamente solicitar matrícula nas disciplinas 0303541 e/ou 0303542 e/ou 0303543. Após a conclusão da disciplina de Pós-Graduação, 

o aluno deve informar ao coordenador de seu Módulo a nota e frequência obtida para inclusão em seu histórico da Graduação. Ressaltamos 

que não é possível efetuar a equivalência das disciplinas 0303541, 0303542 e 0303543 e a Inclusão de Frequência e nota nestas disciplinas 

dependerá da finalização da mesma para todos os alunos regularmente matriculados. 

Antes da Retificação de Matrícula, verifique as disciplinas em que está Pendente e faça a regularização durante o período de retificação.

Finalizado todos esses períodos, não será possível efetuar a regularização e DISCIPLINAS PENDENTES SERÃO 

EXCLUÍDAS!


