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dúvidas comuns de
ingressantes
CALENDÁRIO USP E CICLO BÁSICO

Se você tem interesse em mudar de
curso, fique atento ao período de
transferência interna. O link a seguir
explica como funciona. 
https://www.poli.usp.br/ensino/graduaca
o/aluno/transferencia-interna-poli-usp

Todos os anos a USP publica o calendário escolar no sistema Júpiter, você deve
acompanhar as datas importantes neste link:  https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/jupArqu
ivosPublicos.jsp?tiparq=9&anoprg=2023&codmnu=6863

O “Ciclo Básico” compreende o período dos dois anos iniciais dos cursos da Poli,
informalmente conhecidos como “Biênio”. No link a seguir, é importante observar o
calendário de aulas e provas para o primeiro e segundo anos.
https://www.poli.usp.br/ensino/graduacao/aluno/ciclo-basico/informacoes-importantes-
ciclo-basico

TRANSFERÊNCIA
INTERNA

REGIMENTO GERAL DA
USP
O regimento USP é um conjunto de
normas para regulamentar o
funcionamento da Universidade. No link a
seguir, você pode se familiarizar com
ele. https://leginf.usp.br/?cat=17

INICIAÇÃO CIENTÍFICA

O Programa de Iniciação Científica e de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e
Inovação atende alunos dos cursos de graduação desde 1983, colocando-os em contato
com grupos e linhas de pesquisa para proporcionar aprendizagem de técnicas e
métodos científicos. 

Visando estimular o desenvolvimento pessoal, profissional e o pensamento crítico, o
aluno é orientado por um pesquisador experiente e atuante em sua respectiva área do
conhecimento, sob as condições criadas pelo confronto direto com os problemas
práticos da pesquisa. 

O estudante pode desenvolver pesquisa com bolsa oferecida pelas agências de
fomento, com bolsa de programas da própria USP ou sem bolsa.
https://prpi.usp.br/iniciacao-cientifica-e-tecnologica/
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A Carteirinha Digital USP (e-Card USP) é destinada a Alunos, Docentes e Funcionários da
Universidade. O aplicativo está disponível nas lojas Apple e Google Play e poderá ser
acessado por meio da senha única do usuário USP. 

Importante destacar que o e-Card USP não garante que o benefício da meia-entrada nos
ingressos para espetáculos culturais e esportivos possa ser oferecido sem a
necessidade de apresentação de algum outro tipo de documento comprobatório.

Assista ao vídeo, disponível em http://iptv.usp.br/portal/e-Card, para entender um pouco
mais sobre o funcionamento do aplicativo.

O cartão USP físico, deve ser solicitado no Júpiter Web, clicando em “Cartões USP” no
menu lateral esquerdo, e depois clique em “Nova solicitação”. Na solicitação do primeiro
cartão, o único motivo disponível é “Novo Cartão” e basta salvar para que seu pedido
seja enviado para aprovação do Serviço de Graduação de sua Unidade.
Você receberá um e-mail do Sistema Júpiter Web no momento em que o cartão estiver
disponível na Unidade para retirada. Após a retirada do cartão, é necessário ativá-lo para
carregar créditos do Restaurante Universitário ou utilizar o CEPEUSP, etc.

Conheça o Programa de Apoio à Permanência e Formação Estudantil (PAPFE) que faz
parte da política de permanência da USP. É um programa de benefícios e bolsas
oferecido aos alunos de graduação da universidade. O objetivo é diminuir a evasão
causadas por dificuldades socioeconômicas, dando para estudantes selecionadas/os as
condições necessárias para continuarem seus cursos. 

Por isso, a seleção das/os estudantes que participarão do programa é feita por
avaliações socioeconômicas. https://prip.usp.br/apoio-estudantil/

CARTÃO USP

BOLSAS DE PERMANÊNCIA

VACINA
Foi publicada no dia 17 de fevereiro, portaria da Reitoria que revoga a obrigatoriedade da
comprovação de vacinação contra a covid-19 para docentes, alunos e servidores
técnicos e administrativos da Universidade.

A revogação atende à lei estadual 17.629/2023, promulgada pelo governador de São
Paulo, Tarcísio de Freitas, que proíbe a exigência de apresentação do cartão de
vacinação contra a covid-19 para acesso a locais públicos ou privados no Estado.

https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2023/02/pg_0071.pdf
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TRANCAMENTO PARA
INGRESSANTES

O jubilamento é o cancelamento de
matrícula e a cessação TOTAL do vínculo
do aluno com a Universidade. Para mais
informções, verifique os artigos 75, 76 e
80 do Regimento USP, tratam dessa
questão dentro da USP. 

De acordo com a Resolução CoG nº 3761, de 17 de dezembro de 1990
(http://leginf.usp.br/?resolucao=resolucao-cog-no-3761-de-17-de-dezembro-de1990),
não é permitido o trancamento total de matrícula ao aluno que não tenha sido aprovado
em ao menos vinte e quatro créditos em seu currículo, ressalvados os casos
excepcionais, a juízo da Comissão de Graduação. 

Neste link há instrução para solicitação de trancamento:
https://www.poli.usp.br/ensino/graduacao/aluno/atendimento-aos-alunos

JUBILAMENTO INTERCÂMBIOS
A Poli, sob coordenação da Comissão de
Relações Internacionais (CRInt), oferece
várias oportunidades de intercâmbio,
veja os detalhes neste link:
https://www.poli.usp.br/internacional/int
ercambios-e-procedimentos

AULAS DE REFORÇO

Aulas de Revisão do Cursinho da Poli: em conjunto com o Societório, serão oferecidos
aulões de revisão de exatas, na semana de 06 de março, com transmissão no Facebook.
Acompanhe para mais informações: https://www.instagram.com/gremiopolitecnico/

Curso Pré-Engenharia da Poli Negra: curso EAD de auxílio nas matérias de Cálculo 1,
Física 1 e Álgebra Linear 1 para ingressantes PPI. Formulário de inscrição:
https://forms.gle/yFYQMDQn57i2dzsA8 

Estou na Poli: aulas de introdução de Cálculo disponibilizadas por e-mail para todos os
ingressantes.

O Bilhete USP (BUSP) é um cartão que
permite que os alunos e funcionários da
USP utilizem gratuitamente os ônibus
circulares que ligam a Cidade
Universitária ao Metrô Butantã. Veja
neste link como solicitar o seu:
https://puspc.usp.br/bilhete-usp-busp/

BILHETE USP BILHETE ÚNICO
A Pró-Reitoria de Inclusão e
Pertencimento coordena e emite este
cartão, acesse o site abaixo para mais
informações. 

https://prip.usp.br/transporte/
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ICandidatos ingressantes que tenham curso superior completo ou incompleto poderão
solicitar o aproveitamento desses estudos. Para isso, deverão seguir as orientações
publicadas nesta página: https://www.poli.usp.br/ingressantes-2023/servico-de-
graduacao-ingressantes-2023

O requerimento precisa estar acompanhado dos seguintes documentos: histórico escolar
completo, até a data da matrícula, contendo notas, unidades de crédito e as respectivas
cargas horárias das disciplinas cursadas, programas detalhados das disciplinas cursadas,
devidamente autenticados pela Instituição de Ensino Superior de origem. Programas de
disciplinas cursadas na própria USP não precisam ser autenticados.

A decisão final sobre aproveitamento de estudos numa disciplina é da competência
exclusiva da Comissão de Graduação, após manifestação dos respectivos
Departamentos.

APROVEITAMENTO DE ESTUDOS

ADEQUAÇÃO DE GRADE CURRICULAR PARA
INGRESSANTES QUE SOLICITAREM
APROVEITAMENTO DE ESTUDOS 
Os alunos reingressantes podem fazer a adequação da grade curricular, com a exclusão
e inclusão de disciplinas para o 1º semestre de 2023, desde que tenham efetuado o
pedido de aproveitamento de disciplinas.

Vejam a instrução neste link: https://www.poli.usp.br/ingressantes-2023/servico-de-
graduacao-ingressantes-2023

https://www.poli.usp.br/ingressantes-2023/servico-de-graduacao-ingressantes-2023
https://www.poli.usp.br/ingressantes-2023/servico-de-graduacao-ingressantes-2023

