
Prazos Atividades dos alunos

06 a 10/jan 2ª e última interação de matrícula - 1º semestre

21 e 22/jan Exclusão pelos alunos, no Júpiter, de matrículas em optativas eletivas e livres

24/jan
Resultado final dos selecionados no Programa Aluno Monitor da FSP- 1º semestre (divulgação do site da FSP, mural do Serviço de Graduação e Diário 

Oficial do Estado)

29/jan
Verificar histórico escolar após efetivação das matrículas. Se a matrícula estiver em situação "pendente" (P), deverá ser regularizada. Veja orientações 

do Serviço de Graduação e verifique os prazos para matrícula por requerimento (Júpiter) e por retificação de matrícula (e-mail).

01 a 16/fev
PEEG- 1º semestre- Inscrição no Júpiter, no projeto da disciplina escolhida, incluindo “carta de motivação” com 500 caracteres no máximo. (fase 

eliminatória).

01 a 27/fev  Assinatura dos termos de compromisso dos bolsistas selecionados- Programa Aluno Monitor da FSP- 1º semestre

03 a 10/fev Período de requerimento de matrícula no Júpiter para disciplinas do 1º semestre (ver condições)

03 a 21/fev Retificação de matrícula do 1º semestre pelo e-mail matrícula@fsp.usp.br (ver condições)

22/fev a 17/abr
Período para trancamento de matrículas em disciplinas do 1º semestre (trancamento parcial), observado o mínimo de 12 créditos. Recebimento de 

formulários pelo e-mail matrícula@fsp.usp.br

 27/fev Data limite para recolhimento de solicitações de equivalências de disciplinas do 1º semestre

02/mar DEFERIMENTO AUTOMÁTICO, pelo Sistema Júpiter, dos requerimentos de matrícula sem parecer.

03/mar Verificar histórico escolar após requerimentos e retificação de matrículas. Se for o caso, tranque disciplinas

02 a 31/mar Recolhimento de solicitações de equivalências de disciplinas do 2º semestre de 2020 / Aproveitamento de estudos de optativas livres cursadas na USP

01 a 30/abr Estudos Independentes do Curso de Nutrição

01 a 31/mai Mudança de período para o curso de Nutrição para o 2º semestre de 2020. Recebimento de formulários pelo e-mail matrícula@fsp.usp.br

01 a 31/mai Período de inscrições do Programa Aluno Monitor- 2º semestre, através do e-mail monitoria@fsp.usp.br

04 a 28/mai Estudos Independentes do Curso de Saúde Pública

22 a 29/jun 1ª interação de matrícula - 2º semestre
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06 a 13/jul 2ª e última interação de matrícula - 2º semestre

06/jul a 17/jul Período de recuperação referente ao 1º semeste de 2020.

20 e 21/jul Exclusão pelos alunos, no Júpiter, de matrículas em optativas eletivas e livres

23 a 27/jul Período de requerimento de matrícula no Júpiter para disciplinas do 2º semestre (ver condições)

23/jul a 07/ago Retificação de matrícula do 2º semestre pelo e-mail matrícula@fsp.usp.br (ver condições)

Recolhimento presencial -BALCÃO 

Envio das solicitações por e-mail próprio (conta específica para cada item)

Via Júpiter

 Para conhecimento- sem atuação por parte do aluno
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