
RETIFICAÇÃO DE MATRÍCULA 

  

O requerimento de matrícula pelo Júpiterweb estará disponível no período de 06 a 

08/08. 

Período para retificação de matrícula na Seção de Alunos 23 e 24 de agosto  

  

A retificação de matrícula de geografia e história para o 2º semestre de 2018 se 
realizará da seguinte forma: 
  
EXCLUSÃO de disciplinas optativas: 
De 03 a 05/08: 
Exclusão de disciplinas optativas livres e eletivas diretamente no sistema jupiter 
realizada pelo próprio aluno. TODAS as disciplinas ainda estarão no status de 
PENDENTE 

 
Dias 06 e 07/08 – EFETIVAÇÃO DAS MATRÍCULAS As disciplinas inscritas na 
matrícula deverão passar de PENDENTE para MATRICULADA. As disciplinas 
que continuarem no status de PENDENTE deverão ser retificadas 
 
De 06 a 08/08 

Realização de requerimento de matrícula em disciplina, através do sistema júpiter  
Não será possível realizar requerimento em turma lotada de disciplina obrigatória. 
As matrículas solicitadas através de requerimento ficarão com status INSCRITA até 
que seja dado parecer no mesmo. É responsabilidade do aluno acompanhar o 
andamento do requerimento de matrícula, via sistema, até que o mesmo seja 
finalizado. 
  
EXCLUSÃO de disciplina: 
De 05 a 24/08: 
Exclusão de disciplinas. 
A exclusão pode ser solicitada via e-mail ou diretamente na seção de alunos no 
horário de atendimento  
Nos pedidos através de e-mail (somente utilizando o e-mail institucional), informar 
nome completo, nº USP, código, nome e turma da disciplina que deseja excluir e 
aguardar retorno. (Não serão aceitos pedidos posteriores ao dia 24/08). 
ATENÇÃO: É obrigatório permanecer matriculado, no mínimo, em 12 créditos-aula 
(salvo os casos em que o aluno esteja concluindo o curso) 
  
Dia 23 de agosto, das 15:00 às 20 horas: 
Retificação de matrícula pessoalmente na seção de alunos para alunos com no 
mínimo 90 créditos concluídos (Inclusão de disciplinas que pertençam a grade 
curricular do aluno com vaga disponível e exclusão de disciplinas).  
  
Dia 24 de agosto, das 15:00 às 20 horas: 
Retificação de matrícula pessoalmente na seção de alunos para demais alunos 
(Inclusão de disciplinas que pertençam a grade curricular do aluno com vaga 
disponível e exclusão de disciplinas).  
  
  
NÃO SERÁ POSSÍVEL SOLICITAR INCLUSÃO ATRAVÉS DE E-MAIL. 

 


