
CALENDÁRIO ESCOLAR DE 2019 - FFCLRP 

Este é o calendário a ser utilizado pela FFCLRP, e não o calendário disponível no Sistema Júpiter. 

VERSÃO PARA ALUNOS 
Versão completa disponível na página da FFCLRP. 

 
 

JANEIRO 

7 INÍCIO da 2ª e última interação de matrícula (até 14/1). 

14 FIM da 2ª e última interação de matrícula. 

17/18 2ª e última consolidação das matrículas. 

21/22 Período de exclusão de disciplinas optativas pelos alunos, no Sistema Júpiter. 

24 
INÍCIO do período de requerimento de matrícula online pelos alunos, 
no Sistema Júpiter (até 4/2). 

 

FEVEREIRO 

4 FIM do período de requerimento de matrícula online pelos alunos, no Sistema Júpiter. 

5 a 11 Período de análise dos requerimentos de matrícula, pelos docentes. 

15 
DATA MÁXIMA para transcrição e validação, no Sistema Júpiter, da 2ª avaliação (recuperação) 
referente ao 2º semestre de 2018. 

18 INÍCIO das aulas do 1º semestre. 

18 a 23 Semana de Recepção aos Calouros 2019. 

25 Deferimento automático, pelo Sistema Júpiter, dos requerimentos de matrícula sem parecer. 

26 
INÍCIO do período de retificação de matrículas do 1º semestre (até 1/3). 
Através do site: https://www.ffclrp.usp.br/graduacoes/graduacao-online.php 

 

MARÇO 

1 FIM do período de retificação de matrículas do 1º semestre. 

4 Não haverá aula (recesso). 

5 Não haverá aula (Carnaval). 

6 Não haverá aula (Quarta-feira de Cinzas). 

18 
INÍCIO do período de trancamento de disciplinas (até 25/4). 
Através do site: https://www.ffclrp.usp.br/graduacoes/graduacao-online.php 
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ABRIL 

15 a 20 Não haverá aula (Semana Santa). 

25 FIM do período de trancamento de disciplinas. 

 

MAIO 

1 Não haverá aula (Dia do Trabalho). 

 

JUNHO 

10 INÍCIO da 1ª interação de matrícula para o 2º semestre de 2019 (até 17/6).¹ 

17 FIM da 1ª interação de matrícula para o 2º semestre de 2019. 

20 Não haverá aula (Corpus Christi) 

21 Não haverá aula (recesso). 

22 Não haverá aula (recesso). 

24 INÍCIO da 2ª e última interação de matrícula (até 4/7). 

24/25 1ª consolidação das matrículas. 

29 ENCERRAMENTO das aulas do 1º semestre. 

 

JULHO 

1 
DATA MÁXIMA para cadastro/entrega, pelos docentes, das listas de avaliação final do 1º 
semestre de 2019. 

4 FIM da 2ª e última interação de matrícula. 

11/12 2ª e última consolidação das matrículas. 

15/16 Período de exclusão de disciplinas optativas pelos alunos, no Sistema Júpiter. 

18 
INÍCIO do período de requerimento de matrícula online pelos alunos, 
no Sistema Júpiter (até 22/7). 
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JULHO (CONTINUAÇÃO) 

22 FIM do período de requerimento de matrícula online pelos alunos, no Sistema Júpiter. 

23 a 29 INÍCIO do período de análise dos requerimentos de matrícula, pelos docentes. 

31 
DATA MÁXIMA para transcrição e validação, no Sistema Júpiter, da 2ª avaliação (recuperação) 
referente ao 1º semestre de 2019. 

 

AGOSTO 

1 INÍCIO das aulas do 2º semestre. 

12 Deferimento automático, pelo Sistema Júpiter, dos requerimentos de matrícula sem parecer. 

13 
INÍCIO do período de retificação de matrículas do 2º semestre (até 16/8). 
Através do site: https://www.ffclrp.usp.br/graduacoes/graduacao-online.php 

16 FIM do período de retificação de matrículas do 2º semestre. 

 

SETEMBRO 

2 
INÍCIO do período de trancamento de disciplinas (até 27/9). 
Através do site: https://www.ffclrp.usp.br/graduacoes/graduacao-online.php 

2 a 7 Não haverá aula (Semana da Pátria). 

27 FIM do período de trancamento de disciplinas. 

 

OUTUBRO 

12 Não haverá aula (Dia de Nossa Senhora Aparecida). 

28 Não haverá aula (Consagração ao Funcionário Público). 

 

NOVEMBRO 

2 Não haverá aula (Finados). 

15 Não haverá aula (Proclamação da República). 

16 Não haverá aula (recesso). 
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DEZEMBRO 

2 INÍCIO da 1ª interação de matrícula para o 1º semestre de 2020 (até 9/12).¹ 

6 ENCERRAMENTO das aulas do 2º semestre. 

9 
DATA MÁXIMA para cadastro/entrega, pelos docentes, das listas de avaliação final do 2º 
semestre de 2019. 

DEZEMBRO (CONTINUAÇÃO) 

9 FIM da 1ª interação de matrícula para o 1º semestre de 2020. 

12 1ª consolidação das matrículas (até 13/12). 

 

¹ O aluno deverá inscrever-se, preferencialmente, na 1ª interação, para participar da seleção das 
disciplinas em seu Período Ideal e dar às Unidades noção mais precisa da demanda por vagas. É 
necessário inscrever-se em, ao menos, uma das interações de matrícula. 

Dadas as peculiaridades de alguns cursos da USP, podem ser estabelecidas datas diferentes das 
previstas para algumas atividades, desde que respeitadas as datas máximas previstas neste 
Calendário Escolar. Portanto, os alunos devem estar atentos a essas alterações, obtendo 
informações em suas Unidades. 

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 DE 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. 

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 por essa Pró-reitoria, salvo em casos excepcionais. 
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