


NOVEMBRO - 2012 

DE 05 A 30 DE NOVEMBRO 

Você que é ingressante no ano de 2012: 

Acesse o endereço https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/  no link opção 
de curso e cadastre a habilitação desejada em Língua 
Estrangeira ou Linguística. 

Lembre-se: decline o Português somente se quiser cursar sozinha a 
habilitação estrangeira ou Linguística. 

 

DE 27 de NOVEMBRO a 03/12 

Você PODERÁ se inscrever em disciplinas optativas, CONSIDERANDO 
que o sistema matriculará automaticamente a grade de 
disciplinas da habilitação escolhida, PORTANTO,  evitem futuros 
conflitos de horário, mas se isso ocorrer, retifique no período 
preestabelecido no calendário escolar. 

 

 

https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/
https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/
https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/


DEZEMBRO DE 2012 

Dia 03  

O sistema Jupiter Web enviará automaticamente a todos os 
alunos que se inscreveram neste ranqueamento, um informe 
para o e-mail institucional sobre a confirmação de suas 
escolhas. 

Dia 14 

Data máxima para os docentes cadastrarem as notas do Ciclo 
Básico de 1ª. Avaliação no Sistema Jupiter. 

Dia 22 

Data máxima para os docentes cadastrarem as notas do Ciclo 
Básico de recuperação. 

 

 



JANEIRO DE 2013 

 

Dias 03 e 04 

O sistema Jupiter Web processará a classificação dos inscritos de acordo 

com as opções de escolha e média ponderada. (vide especificações 

do cálculo na planilha “apresentação”. 

Dia 07 

O sistema Jupiter Web processará o cadastramento das habilitações 

contempladas pelos alunos e processará automaticamente a 

matrícula com as respectivas disciplinas. 

Dia 09 

Você receberá um aviso do Jupiter Web no e-mail de que o resultado já 

pode ser visto na ferramenta “Resumo Escolar”. 

 



2º. RANQUEAMENTO 
                                      JANEIRO DE 2013 

O 2º. Ranqueamento ocorre devido a vagas remanescentes do 1º. 
ranqueamento de 2013 e de desistências ocorridas no decorrer 
de 2012.  

Se você aluno ingressante em 2012 não foi contemplado com a 1ª. 
opção de escolha, poderá se inscrever já neste 2º. 
Ranqueamento.  

NOTE:  

 * Concorra SOMENTE SE VOCÊ NÃO OBTEVE A PRIMEIRA OPÇÃO 

 * Se você é aluno veterano (SOMENTE ingressantes a partir de 
2009) também poderá se inscrever no 2º. Ranqueamento. 

 (continua) 

 

 



2º.  RANQUEAMENTO (CONTINUAÇÃO) 

Dias 10 e 11 de janeiro/2013 

Inscrição do 2º. Ranqueamento pelo Jupiter Web (você terá 
apenas uma opção de escolha) 

Dia 15 de janeiro/2013 

O Sistema Jupiter Web informará, via e-mail  institucional , que já 
está disponível no “Resumo Escolar” o resultado dos 
classificados por habilitação nas vagas para o 2º. 
Ranqueamento. 

Dias 16 e 17 de janeiro/2013 

Matrícula presencial na Seção de Alunos de Letras na habilitação 
escolhida e contemplada no 2º. Ranqueamento. 

 

 


