CALENDÁRIO DAS ATIVIDADES
ACADÊMICAS DA GRADUAÇÃO

1º Semestre Letivo de 2019

JANEIRO
07 a 14

2ª e última interação de matrícula

07 a 14

Período de entrega de requerimentos, no Serviço de Graduação, de solicitação de reopção de habilitação
(Artes Visuais, Música – currículo antigo e Bacharelado em Artes Cênicas – currículo antigo).

07 a 14

Período de entrega de requerimentos, no Serviço de Graduação, de solicitação de aproveitamento de
estudos (dispensa de disciplinas e aproveitamento de créditos).

07 a 14

Período de entrega de requerimentos, no Serviço de Graduação, de solicitação de matrícula concomitante
com disciplina requisito.

15 e 16

Ajustes de vagas nas turmas.

17 e 18

2ª e última consolidação das matrículas.

18

FINAL DO PERÍODO PARA REALIZAÇÃO DA RECUPERAÇÃO.

21 e 22

Inscrição, no Serviço de Graduação, de graduados de nível superior (Portadores de Diploma).
Consultar normas e vagas na página da ECA na internet ou no Serviço de Graduação.

21 e 22

Período de EXCLUSÃO DE DISCIPLINAS OPTATIVAS, pelos alunos, no Sistema Júpiter.

24 a 4/2

24 a 22/2

Período de Requerimento de Matrícula dos alunos, pelo Sistema Júpiter (havendo necessidade, consultar o
Serviço de Graduação).
Período de RETIFICAÇÃO DE MATRÍCULA dos atuais alunos.

28 e 29

Matrícula NÃO PRESENCIAL dos ingressantes em 1ª chamada pela FUVEST via internet (conferir horário na
página da FUVEST).

30 e 31

Inscrição para o processo de Transferência Interna (para alunos da ECA e outras Unidades da USP).
Consultar normas e vagas na página da ECA na internet ou no Serviço de Graduação.

FEVEREIRO
04 e 05

5 a 11

Matrícula NÃO PRESENCIAL dos ingressantes em 2ª chamada pela FUVEST via internet (conferir horário na
página da FUVEST).
Análise dos Requerimentos de Matrícula, pelos docentes.

06

Divulgação dos locais de provas do processo para ingresso de Portadores de Diploma de Nível Superior.

06

Divulgação dos locais de provas do processo de Transferência Interna

08

Provas de seleção dos candidatos inscritos como Portadores de Diploma de Nível Superior.

1

08

Provas de seleção dos candidatos inscritos para a Transferência Interna.

15

Data limite para transcrição e validação, no sistema Júpiter, da 2ª avaliação (RECUPERAÇÃO) referente ao
2º semestre letivo de 2018.

15

Data máxima para encaminhamento, ao Serviço de Graduação, das alterações que devam integrar as
estruturas curriculares para o 2º semestre letivo de 2019, já cadastradas no Sistema Júpiter.
Atenção: Apenas para casos de extrema necessidade, que não possam aguardar as alterações curriculares
para o ano de 2020.

11 e 12

Matrícula NÃO PRESENCIAL dos ingressantes em 3ª chamada pela FUVEST via internet (conferir horário na
página da FUVEST).

18

INÍCIO DAS AULAS

18

Data máxima para entrega, no Serviço de Graduação, das possíveis retificações de frequência e nota do 2º
semestre letivo de 2018.

18 e 19

Matrícula NÃO PRESENCIAL dos ingressantes em 4ª chamada pela FUVEST via internet (conferir horário na
página da FUVEST).

18 a 23

Semana de Recepção aos Calouros

19

Divulgação dos resultados da seleção dos Portadores de Diploma de Nível Superior.

19

Divulgação dos resultados da seleção da Transferência Interna.

21 e 22

Matrícula dos candidatos selecionados como Portadores de Diploma de nível superior.

21 e 22

Matrícula dos candidatos selecionados para Transferência Interna.

25

Deferimento automático, pelo Sistema Júpiter, dos Requerimentos de Matrícula sem parecer.

25 e 26

Matrícula NÃO PRESENCIAL dos ingressantes em 5ª chamada pela FUVEST via internet (conferir horário na
página da FUVEST).

26

DATA LIMITE para cadastro, no Sistema Júpiter, dos resultados das vagas preenchidas na Transferência
Interna e do número de vagas por curso que serão oferecidas para o Processo de Pré-Seleção da
Transferência Externa.

27 e 28

MATRÍCULA PRESENCIAL para os candidatos convocados em 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª chamadas e que
realizaram a matrícula via internet (das 9h às 12h e das 14h às 19h).

27 e 28

Lista de espera (FUVEST) – Manifestação de interesse.

MARÇO
1a8

Período para pedido de aproveitamento de estudos (dispensa de disciplinas), apenas para ingressantes em
2019, convocados na 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª chamadas pela FUVEST (apenas dias úteis).

4

Recesso. Não haverá aula.

5

Carnaval. Não haverá aula.

6

Quarta-feira de Cinzas. Não haverá aula.

2

7a8

11

Matrícula NÃO PRESENCIAL dos convocados em 1ª Lista de espera pela FUVEST – via internet (conferir
horário na página da FUVEST).
REUNIÃO DA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO (1ª Reunião Ordinária).

12 e 13

Matrícula NÃO PRESENCIAL dos convocados em 2ª Lista de espera pela FUVEST – via internet (conferir
horário na página da FUVEST).

15

Data máxima para matrícula de estudantes especiais, graduados e outros que não se enquadrem nas
hipóteses de matrícula dos atuais alunos.

15 e 18

Matrícula NÃO PRESENCIAL dos convocados em 3ª Lista de espera pela FUVEST – via internet (conferir
horário na página da FUVEST).

20 e 21

Matrícula NÃO PRESENCIAL dos convocados em 4ª Lista de espera pela FUVEST – via internet (conferir
horário na página da FUVEST).

22

Data máxima para que os Departamentos proponham à Diretoria da ECA o oferecimento de disciplinas
intersemestrais (de julho).

25

Prazo final para publicação, pela Pró-Reitoria de Graduação, do Edital com os critérios para a prova de PréSeleção, a ser realizada pela FUVEST, para a Transferência Externa, com ingresso no 1º semestre letivo de
2020.

25 e 26

MATRÍCULA PRESENCIAL para os candidatos convocados em 1ª, 2ª, 3ª, 4ª Listas de Espera e que
realizaram a matrícula via internet (das 9h às 12h e das 14h às 19h).

27 a 29

Período para pedido de aproveitamento de estudos (dispensa de disciplinas), apenas para ingressantes em
2019, convocados na 1ª, 2ª, 3ª, 4ª Listas de Espera.

29

Prazo final para publicação, e comunicação à Pró-Reitoria de Graduação, do Edital de Transferência
Externa, contendo os critérios para a segunda etapa das provas.

29

Data máxima para o cadastramento e encaminhamento, à Pró-Reitoria de Graduação, das alterações das
estruturas curriculares válidas a partir do 2º semestre de 2019.

ABRIL
1
1 a 30

REUNIÃO DA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO (2ª Reunião Ordinária).
Período de ajuste para regularização de pendências no cadastramento e encaminhamento das alterações
curriculares à PRG, válidas a partir do 2º semestre letivo de 2019.

15 a 20

Semana Santa. Não haverá aula.

15 a 25

Período de TRANCAMENTO DE MATRÍCULA em disciplinas.

MAIO
1

Dia do Trabalho. Não haverá aula.

6

REUNIÃO DA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO (3ª Reunião Ordinária).

7e8

Inscrição, no Serviço de Graduação, para alunos que tiveram sua matrícula cancelada com fundamento nos
itens II, II, IV e IV do §2º do artigo 75 ou itens I II do Artigo 76 do Regimento Geral da USP, interessados no

3

Retorno ao Curso. Consultar normas na página da ECA na internet ou no Serviço de Graduação.
10

Data máxima para entendimentos sobre oferecimento de disciplinas a outras Unidades.

13

Data máxima para que os Departamentos encaminhem, à Comissão de Graduação, os horários de aulas
para o 2º semestre letivo de 2019.

17

Data máxima para encaminhamento, à Pró-Reitoria de Graduação, das propostas de disciplinas a serem
ministradas entre períodos letivos regulares (disciplinas intersemestrais de julho).

27

Data máxima para análise do requerimento de Retorno ao Curso, pela CoC, e elaboração do plano de
estudos para conclusão do curso, se for o caso.

30 e 31

Inscrição de alunos da ECA interessados na Transferência de Período, para o 2º semestre letivo. Consultar
normas e vagas na página da ECA na internet ou no Serviço de Graduação.

31

Data máxima para encaminhamento, à Pró-Reitoria de Graduação, do período de realização das provas e
trabalhos de recuperação.

JUNHO
3

Data máxima para que os Departamentos encaminhem, ao Serviço de Graduação, as alterações que devam
integrar as estruturas curriculares para o ano de 2020, já cadastradas no Sistema Júpiter.

3

REUNIÃO DA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO (4ª Reunião Ordinária).

5

Divulgação dos resultados dos pedidos de Transferência de Período, para o 2º semestre letivo.

6

Divulgação dos resultados dos pedidos de Retorno ao Curso.

10 a 17

Período de MATRÍCULA dos alunos para o 2º semestre letivo de 2019 (1ª Interação de Matrícula).
ATENÇÃO: o aluno deverá se inscrever, preferencialmente, na 1ª interação, para participar da seleção
das disciplinas/turmas de seu Período Ideal. É necessário inscrever-se em, ao menos, uma das interações de
matrícula.

10 a 17

Período de entrega de requerimentos, no Serviço de Graduação, de solicitação de reopção de habilitação
(Artes Visuais, Música – currículo antigo e Bacharelado em Artes Cênicas – currículo antigo).

10 a 17

Período de entrega de requerimentos, no Serviço de Graduação, de solicitação de aproveitamento de
estudos (dispensa de disciplinas e aproveitamento de créditos).

10 a 17

Período de entrega de requerimentos, no Serviço de Graduação, de solicitação de matrícula concomitante
com disciplina requisito.

18 e 19

Ajustes de vagas nas turmas.

20

Corpus Christi. Não haverá aula

21 e 22

Recesso. Não haverá aula.

24 e 25

1ª consolidação das matrículas.

27 a 4/7

2ª e última interação de matrícula

27 a 4/7

Período de entrega de requerimentos, no Serviço de Graduação, de solicitação de reopção de habilitação
(Artes Visuais, Música – currículo antigo e Bacharelado em Artes Cênicas – currículo antigo).

4

27 a 4/7

Período de entrega de requerimentos, no Serviço de Graduação, de solicitação de aproveitamento de
estudos (dispensa de disciplinas e aproveitamento de créditos).

27 a 4/7

Período de entrega de requerimentos, no Serviço de Graduação, de solicitação de matrícula concomitante
com disciplina requisito.

29

ENCERRAMENTO DAS AULAS

JULHO
1

Data máxima para cadastro e/ou entrega, pelos docentes, das Listas de Avaliação Final (frequência e
nota) do 1º semestre letivo.

1

INÍCIO DO PERÍODO PARA REALIZAÇÃO DA RECUPERAÇÃO.

5 a 10
11 e 12
12

Ajustes finais de vagas nas turmas.
2ª e última consolidação das matrículas.
FINAL DO PERÍODO PARA REALIZAÇÃO DA RECUPERAÇÃO.

15 e 16

Período de EXCLUSÃO DE DISCIPLINAS OPTATIVAS, pelos alunos, no Sistema Júpiter.

18 a 22

Período de Requerimento de Matrícula dos alunos, pelo Sistema Júpiter (havendo necessidade, consultar o
Serviço de Graduação).

18 a 8/8
23 a 29
31

Período de RETIFICAÇÃO DE MATRÍCULA dos atuais alunos.
Análise dos Requerimentos de Matrícula, pelos docentes.
Data limite para transcrição e validação, no sistema Júpiter, da 2ª avaliação (RECUPERAÇÃO) referente ao
1º semestre letivo de 2019.

2º Semestre Letivo de 2019

AGOSTO
1

INÍCIO DAS AULAS

2

Data máxima para entrega, no Serviço de Graduação, das possíveis retificações de frequência e nota do 1º
semestre letivo de 2019.

5

REUNIÃO DA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO (5ª Reunião Ordinária).

12

Deferimento automático, pelo Sistema Júpiter, dos Requerimentos de Matrícula sem parecer.

26

Data máxima para matrícula de estudantes especiais, graduados e outros que não se enquadrem nas
hipóteses de matrícula dos atuais alunos.

30

Data máxima para que os Departamentos proponham à Diretoria da ECA o oferecimento de disciplinas
intersemestrais (de dezembro/2019, janeiro e fevereiro/2020).

30

Data máxima cadastramento e encaminhamento, à Pró-Reitoria de Graduação, das alterações curriculares
válidas a partir do 1º semestre letivo de 2020.

5

SETEMBRO
2 a 30

2a7

Período de ajuste para regularização de pendências no cadastramento e encaminhamento das alterações
curriculares à PRG, válidas a partir do 1º semestre letivo de 2020.
Semana da Pátria. Não haverá aula.

7

Proclamação da Independência. Não haverá aula.

9

REUNIÃO DA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO (6ª Reunião Ordinária).

16 a 27

Período de TRANCAMENTO DE MATRÍCULA em disciplinas.

20

Data máxima para que envio, à Pró-Reitoria de Graduação, das alterações curriculares referentes ao
Grupo III, para início em 2020 (Res. CoG 7030/14).

25

A Pró-Reitoria de Graduação encaminhará listas com os alunos que incidiram na Lei Federal 12.089/2009
(Matrícula Simultânea em outras Instituições Públicas de Ensino Superior do Brasil).

OUTUBRO
1

Data limite para divulgação dos resultados da Transferência Externa e comunicação, à Pró-Reitoria de
Graduação, do número de vagas preenchidas, por curso.

3

Data máxima para entendimentos sobre oferecimento de disciplinas a outras Unidades

7

REUNIÃO DA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO (7ª Reunião Ordinária).

8e9

Inscrição, no Serviço de Graduação, para alunos que tiveram sua matrícula cancelada com fundamento nos
itens II, II, IV e IV do §2º do artigo 75 ou itens I II do Artigo 76 do Regimento Geral da USP, interessados no
Retorno ao Curso. Consultar normas na página da ECA na internet ou no Serviço de Graduação.

8

A Pró-Reitoria de Graduação disponibilizará, pelo Sistema Júpiter, o número de vagas por Curso para o
Processo de Transferência 2020.

11

Data máxima para que os Departamentos encaminhem, à Comissão de Graduação, os horários de aulas para
o 1º semestre letivo de 2020.

12

Dia da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Não haverá aula.

16

Data limite para encaminhamento, à Pró-Reitoria de Graduação, das propostas de disciplinas a serem
ministradas entre períodos letivos regulares (disciplinas intersemestrais de dezembro/2019, janeiro e
fevereiro/2020).

28

Consagração ao Funcionário Público. Não haverá aula.

29

Data máxima para análise do requerimento de Retorno ao Curso, pela CoC, e elaboração do plano de
estudos para conclusão do curso, se for o caso.

6

NOVEMBRO
2

Finados. Não haverá aula.

4

REUNIÃO DA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO (8ª Reunião Ordinária).

5

Data máxima para encaminhamento, à Pró-Reitoria de Graduação, do período de realização das provas e
trabalhos de recuperação. As notas deverão ser divulgadas e cadastradas no Sistema, até três dias úteis após
sua aplicação.

6

Prazo máximo para cadastro, no Sistema Júpiter, do número de vagas a serem utilizadas do Processo de
Transferência Interna, para ingresso no 1º semestre letivo de 2020.

7

Divulgação dos resultados dos pedidos de Retorno ao Curso.

13 e 14

Inscrição de alunos da ECA interessados na Transferência de Período, para o 1º semestre letivo. Consultar
normas e vagas na página da ECA na internet ou no Serviço de Graduação.

15

Proclamação da República. Não haverá aula.

16

Recesso. Não haverá aula.

20

Feriado Municipal – Dia da Consciência Negra. Não haverá aula.

21

Divulgação dos resultados dos pedidos de Transferência de Período, para o 1º semestre letivo.

DEZEMBRO
2
2a9

REUNIÃO DA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO (9ª Reunião Ordinária).
Período de MATRÍCULA dos alunos para o 1º semestre letivo de 2020 (1ª Interação de Matrícula).
ATENÇÃO: o aluno deverá se inscrever preferencialmente na 1ª interação, para participar da seleção das
disciplinas/turmas de seu Período Ideal. É necessário inscrever-se em, ao menos, uma das interações de
matrícula.

2a9

Período de entrega de requerimentos, no Serviço de Graduação, de solicitação de reopção de habilitação
(Artes Visuais, Música – currículo antigo e Bacharelado em Artes Cênicas – currículo antigo).

2a9

Período de entrega de requerimentos, no Serviço de Graduação, de solicitação de aproveitamento de
estudos (dispensa de disciplinas e aproveitamento de créditos).

2a9

Período de entrega de requerimentos, no Serviço de Graduação, de solicitação de matrícula concomitante
com disciplina requisito.

6

ENCERRAMENTO DAS AULAS

9

Data máxima para cadastro e/ou entrega, pelos docentes, das Listas de Avaliação Final (frequência e
nota) do 2º semestre.

10

INÍCIO DO PERÍODO PARA REALIZAÇÃO DA RECUPERAÇÃO.

10 e 11

Ajustes de vagas nas turmas.

12 e 13

1ª consolidação das matrículas.

7

DIAS DA SEMANA LETIVOS
1º semestre

NÚMERO DE DIAS LETIVOS

2º semestre

1º semestre

2º semestre

Segunda

17

16

Fevereiro

10

Agosto

27

Terça

17

17

Março

23

Setembro

19

Quarta

16

17

Abril

20

Outubro

25

Quinta

17

18

Maio

26

Novembro

23

Sexta

17

17

Junho

22

Dezembro

05

Sábado

17

14

Julho

0

TOTAL

101

99

TOTAL

101

TOTAL

99

Observações:
1) FERIADOS MUNICIPAIS: 25 de janeiro e 20 de novembro.
2) FERIADO ESTADUAL: 9 de julho.
3) COLAÇÃO DE GRAU: datas a serem definidas pela Diretoria, normalmente nos meses de abril e outubro.
4) CANCELAMENTOS ADMINISTRATIVOS: Os cancelamentos de matrícula dos alunos que incidiram no artigo
75, § 2º, incisos II, III, IV e V do Regimento Geral da Universidade de São Paulo serão processados em datas
divulgadas oportunamente pela Pró-Reitoria de Graduação, salvo em casos excepcionais.
5) TRANSFERÊNCIA EXTERNA para a ECA: A partir da 2ª quinzena de março, consultar cronograma e
procedimentos na página da FUVEST – http://fuvest.br
6) DISCIPLINAS OPTATIVAS: Os alunos interessados em solicitar matrícula em disciplinas optativas oferecidas
por outras Unidades da USP, com base na Resolução nº 3045/86, Resolução CoG nº 4749/2000 e Resolução
CoG nº 5237/2005, visando ao aperfeiçoamento de sua formação cultural e profissional, deverão inscrever-se em,
pelo menos, uma das interações matrícula. A classificação será feita pela média ponderada incluídas as
reprovações, se houver, dando preferência aos possíveis formandos, sendo que o interessado tomará
conhecimento daquelas para as quais foi selecionado após a última consolidação de matrículas, ou no período de
retificação das mesmas.
7) HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE GRADUAÇÃO: de segunda à sexta-feira, das 09h às
13h e das 18h às 20h

8

