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DÚVIDAS FREQUENTES SOBRE MATRÍCULA 

 
GERAIS 

 
1. COMO É FEITA A SELEÇÃO NA MATRÍCULA? 

 
É feita pelo sistema Júpiter e a prioridade pela concorrência nas vagas é definida 
levando em consideração os itens abaixo, nessa ordem: 
 
a) - As matrículas realizadas na 1ª interação terão prioridade em relação às demais; 
b) - Se o período IDEAL CALCULADO  PELO SISTEMA (e não o de seu ingresso) é o 
mesmo da disciplina pleiteada. Consulte-o no menu Acompanhamento>> Período 
Ideal Calculado.  
c) - Média ponderada suja como critério de desempate, nos casos em que houver 
maior número de alunos do que vagas.  
 

2. O MEU PERÍODO IDEAL É DE ACORDO COM O MEU ANO DE INGRESSO?   
 
O seu período IDEAL CALCULADO é gerado antes do início das matrículas e é feito 
pelo sistema Júpiter. Não acompanha seu ano de ingresso e será afetado em algum 
momento do curso porque o cálculo leva em consideração a quantidade de créditos 
cursados até aquele semestre. 
 

3. POSSO ALTERAR MEU PERÍODO IDEAL? EM QUE SITUAÇÃO DEVO 
ALTERAR MEU PERÍODO IDEAL?  

 
O seu período ideal calculado pode ser alterado de acordo com as datas divulgadas 
pela Pró-Reitoria de Graduação por e-mail. A alteração deverá ser feita quando a sua 
prioridade for conseguir vagas nas ELETIVAS, já que o número de vagas dessas 
disciplinas/módulos é limitado; ou quando a sua prioridade for conseguir um HORÁRIO 
específico de turma prática.  
 
 

4. SE O MEU PERÍODO IDEAL CALCULADO NÃO FOR O MESMO DA 
DISCIPLINA, O QUE ACONTECE?  

 
Você perde prioridade na concorrência pelas vagas e suas matrículas ficarão em 
LISTA DE ESPERA entre uma consolidação e outra. Somente mudará para reservado 
SE sobrar vagas, ao final da última consolidação. 
 
 

5. QUANDO SABEREI O RESULTADO DAS INTERAÇÕES DE MATRÍCULA?  
 
No primeiro dia após o término do período denominado CONSOLIDAÇÃO DE 
MATRÍCULAS. 
 

6. ONDE CONSULTO O RESULTADO DAS INTERAÇÕES DE MATRÍCULA? 
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No Sistema Júpiter, acesse o menu Acompanhamento>>Resultado das 
Consolidações. 
 
 

DURANTE A MATRÍCULA 
 

7. ESTÁ APARECENDO CONFLITO DE HORÁRIO ENTRE DISCIPLINAS 
OBRIGATÓRIAS, O QUE EU FAÇO? 

Terá que escolher apenas 1, excluindo as demais, pois o conflito entre obrigatórias 
impede que salve e finalize a matrícula. 
 

8. ESTÁ APARECENDO CONFLITO DE HORÁRIO ENTRE DISCIPLINAS 
ELETIVAS, O QUE EU FAÇO? 

 
O sistema permitirá que salve a matrícula para que possa concorrer às duas. Após o 
término da primeira interação, se uma delas tiver resultado RESERVADO é só acessar 
a matrícula na 2ª interação e excluir a que não vai cursar. Se for após o término da 
última interação, terá que pedir para excluir a matrícula na que não irá cursar durante 
o período de retificação de matrícula. 
 

9. ESTOU DE “REC” EM UMA DISCILINA/MÓDULO E O RESULTADO SÓ SAI 
DEPOIS, O QUE DEVO FAZER?  

 
Faça sua matrícula considerando a APROVAÇÃO, já que as matrículas ocorrem antes 
do término do prazo para recuperação. Caso ocorra REPROVAÇÃO, provavelmente 
terá que alterar sua matrícula e terá 2 opções para corrigi-la: 

a) Alterá-la on-line se ainda for ocorrer mais uma INTERAÇÃO DE MATRÍCULA; 
b) Alterá-la por requerimento no PERÍODO DE RETIFICAÇÃO. 

 
10. POSSO ME MATRICULAR EM DISCIPLINAS/MÓDULOS DE SEMESTRES 

POSTERIORES AO MEU?  
 
Sim, desde que tenha sido aprovado nos requisitos. Além disto, se for uma 
disciplina/módulo eletivo atente-se para o seu período ideal calculado, pois talvez 
tenha que alterá-lo para o período ideal da disciplina/módulo.   
 

APÓS RESULTADO DAS CONSOLIDAÇÕES: 
 

11. QUAIS OS RESULTADOS QUE PODERÃO APARECER ENQUANTO 
ESTIVER ACONTECENDO AS INTERAÇÕES DE MATRÍCULA? 

 
a) LISTA DE ESPERA (IL) – significa que o seu período ideal calculado não era o 

mesmo da disciplina/módulo em que se matriculou. Nestes casos, sugere-se 
verificar o botão “VER CLASSIFICAÇÃO ESTIMADA” na tela de matrícula para 
avaliar se ainda há vagas em relação a sua classificação. Se houver não é 
necessário alterar matrícula e apenas aguarde o término das consolidações 
para verificar o resultado.  
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b) TURMA LOTADA (IT) – significa que não conseguiu a vaga e não conseguirá 
se a mantiver desta forma. Estes casos acontecem em disciplinas/módulos 
eletivos ou turmas práticas com divisão de turmas. Em ambos os casos 
sugerimos uma nova tentativa (na mesma ou em outra disciplina/módulo, no 
caso de eletivas) e para isto terá que excluir a que deu turma lotada, incluir e 
salvar novamente a matrícula. 

 
c) PRETERIDA (IP) – significa que não conseguiu a vaga e não conseguirá se a 

mantiver desta forma. Essa situação geralmente aparece quando o aluno 
comete algum erro na matrícula. Por exemplo, na inscrição para ELETIVA, a 
quantidade de eletivas a cursar deverá ser igual à quantidade de 
disciplinas/módulos em que se inscreveu, observe a tela: 

 
 

d) RESERVADO (IR) – significa que você conseguiu a vaga na disciplina/módulo 
e somente mudará se você a alterá-la. Após este resultado acesse o seu 
histórico escolar para confirmar se todas as disciplinas/módulos em que se 
inscreveu realmente constam. Neste momento, todas deverão constar com a 
situação “I” de inscrito ou “Pendente” (P).   

 
12. VERIFIQUEI O RESULTADO DA 1ª CONSOLIDAÇÃO E PRECISO ALTERAR 

O MEU PERÍODO IDEAL, COMO EU FAÇO?  
 
Existe um prazo máximo para fazer essa alteração e geralmente termina junto com a 
1ª interação. Esse prazo é definido e divulgado por e-mail diretamente para vocês pela 
Pró-Reitoria. 
 

13. PORQUE EU FIQUEI EM LISTA DE ESPERA EM UMA 
DISCIPLINA/MÓDULO QUE É DO MEU PERÍODO IDEAL? 

 
Provavelmente porque o seu PERÍODO IDEAL CALCULADO era diferente do período 
ideal da disciplina/módulo. Lembre-se, o período ideal calculado nem sempre é o 
mesmo do período ideal de acordo com seu ingresso. Veja resposta à pergunta 2.  
 

14. O QUE EU FAÇO SE DER LISTA DE ESPERA? 
 
Verifique sua classificação estimada em relação à quantidade de vagas no botão “VER 
CLASSIFICAÇÃO ESTIMADA” na tela de matrícula. Se houver, não será necessário 
alterar a matrícula, apenas aguarde o término das consolidações para verificar o 
resultado acessando seu histórico escolar, pois ainda terá o período de requerimento 
para fazer nova tentativa. 
 

15. O QUE EU FAÇO SE DER TURMA LOTADA? 
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a) SE FOR TURMA PRÁTICA COM DIVISÃO DE TURMAS: se for 
disciplina/módulo obrigatória e ainda tenha vagas, apenas aguarde, pois 
provavelmente haverá ajuste na turma. Caso não consiga ainda terá o período 
de requerimento para fazer uma nova tentativa. 

b) SE FOR DISCIPLINA ELETIVA: poderá tentar novamente, mas neste caso terá 
que excluir, incluir e salvar novamente. 

 
SUGESTÃO para as perguntas 14 e 15: observe o botão classificação estimada: 

 
 
 

16. QUERO ACOMPANHAR OS RESULTADOS DAS MINHAS MATRÍCULAS, 
COMO FAÇO? 

 
Durante as interações de matrícula acesse a tela Consolidação de Matrículas, após o 
término da última consolidação o Histórico Escolar no Júpiter. 
 

17. ACESSEI A MINHA TELA DE CONSOLIDAÇÃO DE MATRÍCULAS APÓS O 
TÉRMINO DE TODAS AS INTERAÇÕES E AINDA CONSTO COMO TURMA 
LOTADA, LISTA DE ESPERA, PRETERIDA OU RESERVADO, NÃO TERIA 
QUE MUDAR? 

 
Sim, mas a consulta deverá ser feita pelo Histórico Escolar e não mais por essa tela. 
No histórico constará as disciplinas/módulos que efetivamente você conseguiu a vaga 
e então estará constando como “Inscrito” (I) ou “Pendente” (P).  
 

18. CONSULTEI MEU HISTÓRICO ESCOLAR E ESTÁ APARECENDO “P”, O 
QUE EU FAÇO? 

 
Significa que a sua matrícula está Pendente de efetivação e somente o Serviço de 
Graduação poderá fazer isso.  Mas não se preocupe, só haverá alteração se sua 
matrícula estiver com algum conflito de horário ou faltando requisito.  
 

19. QUERO EXCLUIR UMA DISCIPLINA/MÓDULO DURANTE AS INTERAÇÕES 
O QUE EU FAÇO? 

 
É só excluí-la da matrícula e salvá-la novamente. 
 

20. QUERO EXCLUIR UMA DISCIPLINA/MÓDULO, MAS JÁ TERMINARAM 
TODAS AS INTERAÇÕES O QUE EU FAÇO? 
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Se ainda não terminou o período de REQUERIMENTO poderá enviar um e-mail para 
jr8@fcfrp.usp.br, com nome, número USP, nome e código da disciplina/módulo e a 
justificativa para a exclusão. Obs: Deve ser enviado pelo e-mail USP.  
 
 

PERÍODO DE REQUERIMENTO 
 

21. QUAIS OS PEDIDOS QUE POSSO FAZER DURANTE O PERÍODO DE 
REQUERIMENTO/RETIFICAÇÃO DE MATRÍCULA? 

 
a) No Requerimento on-line do Júpiter: inclusão de matrícula por qualquer motivo, 

inclusive as com quebra de pré-requisito (somente estrutura 60012);  
b) No Requerimento Padrão (via e-mail ou pessoalmente): Exclusão de 

disciplinas/módulos e troca de turma (somente para estrutura 60013, caso em 
que deverá ocorrer permuta mediante manifestação por escrito dos 
envolvidos).   

 
22. QUERO PEDIR QUEBRA DE PRÉ-REQUISITO O QUE DEVO FAZER?  

 
Preencha o requerimento on-line com um dos dois motivos: CURSAR SEM 
REQUISITO CUMPRIDO ou CURSAR CONCOMITANTEMENTE COM O 
REQUISITO.  

23. QUANDO SAI O RESULTADO DOS REQUERIMENTOS DE MATRÍCULA 
COM QUEBRA REQUISITO? 

Antes do início das aulas. Em virtude de existirem situações para quebras pré-
estabelecidas pela CG, que estão disponíveis ao final da página ("Deliberação 
sobre situações de matrícula") os requerimentos com quebra de pré-requisito 
serão analisados em conjunto com os demais. Somente em casos não 
previstos na referida deliberação serão levados para a reunião da CG 
imediatamente posterior ao término do período. 
   

24. QUAIS OS MOTIVOS QUE POSSO UTILIZAR NO REQUERIMENTO ON-
LINE? 
 
Se a situação não for "CURSAR SEM REQUISITO CUMPRIDO ou CURSAR 
CONCOMITANTEMENTE COM O REQUISITO" então você poderá utilizar o 
motivo "OUTROS" para qualquer outra situação. O que vai influenciar mais no 
requerimento com motivos "Outros" é a justificativa escrita por você no 
requerimento. 

 
 

25. MINHA MATRÍCULA TINHA CONFLITO DE HORÁRIO E EU NÃO FIZ NADA 
E AGORA? 

 
Neste caso a Graduação procederá ao ajuste do conflito utilizando os seguintes 
critérios: 

a) Entre ELETIVA e OBRIGATÓRIA – exclusão da eletiva. 



 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DE RIBEIRÃO PRETO 

SERVIÇO DE GRADUAÇÃO  

 

_____________________________________________________________________________________________________________________
Avenida do Café S/Nº - Monte Alegre – CEP 14040-903 – Ribeirão Preto – SP 

Serviço de Graduação – sgrad@fcfrp.usp.br | Fone: (16) 3315.4207/8561/4262/4265 – Fax: (16) 3315-4892 

 

 

b) Entre ELETIVAS – o aluno deverá informar ao Serviço de Graduação qual irá 
cursar até o final do período de retificação, caso contrário o Serviço procederá 
a exclusão de ambas. 

 


