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I. Como funciona a matrícula?

O processo de matrícula deverá ser refeito por vocês todo
semestre. É através da matrícula que vocês conseguirão
garantir suas vagas para as disciplinas que pretendem
cursar, e, mais importante, manter o seu vínculo com a
universidade.

O período de matrícula é sempre divulgado no Calendário
Escolar, que vocês conseguem acessar através do
Jupiterweb. A matrícula também é feita no Jupiterweb.
Quando chegar a data, vocês conseguirão se matricular
nesta página (Jupiterweb > Matrícula > Fazer matrícula).
São divulgadas duas datas para tal: a 1ª e a 2ª interação.

Apesar de vocês poderem fazer suas matrículas apenas na
2ª interação, é interessante que vocês sempre façam na 1ª
interação, e na 2ª façam apenas ajustes caso necessário,
como remover disciplinas que você não tem mais interesse
em cursar ou que estão com turmas lotadas. Independente
disto, reforço que a matrícula deve ser feita em pelo menos
uma destas interações.
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https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/jupCalendario2021.jsp?codmnu=7920
https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/graduacaoMatricula?codmnu=8953


II. Escolhendo as disciplinas

A partir do segundo semestre, uma novidade é que vocês
passam a escolher as disciplinas que pretendem cursar, e
isso se mantém até o fim da graduação. No Jupiterweb,
vocês também conseguem ter um direcionamento sobre
quais disciplinas escolher, na página de Evolução no Curso
(Jupiterweb > Acompanhamentos > Evolução no Curso).
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III. Período ideal

Cada disciplina tem o seu período ideal, como vocês podem
ver nesta página. Isso não significa que apenas alunos deste
semestre conseguirão vagas, mas sim que eles terão
prioridade na matrícula. Também não significa que vocês são
obrigados a cursar apenas e/ou todas as disciplinas do seu
período ideal.

Porém, seguir o seu período ideal é a melhor escolha por
alguns motivos:

https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/evolucaoCurso?codmnu=4752


Você terá prioridade na matrícula destas disciplinas, o
que te dará mais chances de conseguir uma vaga com o
docente que você pretende cursar.

Você seguirá um entendimento lógico: as disciplinas são
ranqueadas desta forma para acompanhar e moldar a
sua evolução no curso, portanto, você pode enfrentar
dificuldades ao cursar disciplinas com períodos ideais
muito diferentes do seu.

Algumas disciplinas possuem requisitos, isso significa
que você não conseguirá cursá-las se não tiver feito uma
determinada disciplina anteriormente.

Ajudará na sua organização. Como muitas disciplinas do
departamento têm seus recortes temáticos divididos
entre os semestres, seguir o período ideal garantirá que
você terá um encadeamento lógico entre as disciplinas,
cursando as cadeiras "II" no semestre logo após as "I",
por exemplo.
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IV. Tipos de disciplinas

Além disso, as disciplinas também são divididas entre
obrigatórias e optativas. As disciplinas obrigatórias, assim
como o nome já diz, devem ser cursadas em algum momento
da graduação. Já as disciplinas optativas, você pode
escolher entre elas quais deseja fazer, contanto que cumpra
com o número de créditos esperado.
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V. Créditos

No final da graduação, vocês terão que ter acumulados 136
créditos de disciplinas obrigatórias e 54 créditos de
disciplinas optativas; destes 54, sendo obrigatório ter ao
menos 36 em disciplinas optativas eletivas do
Departamento de História. Vocês podem conferir todas as
disciplinas optativas eletivas na página de Evolução no
Curso também.

A quantidade de créditos que cada matéria confere está
especificada no programa da disciplina.



Notem que, entre as optativas, vocês também podem
selecionar disciplinas de outros departamentos, o que é
muito legal para aqueles que tem interesses exteriores à
História e querem se aprofundar. Além disso, nem todas as
disciplinas optativas eletivas são oferecidas religiosamente
todo ano. Por isso, é bom se organizar em relação a quais
vocês têm interesse em fazer para já ficar no "radar".

Já em relação à quantidade de créditos pretendida em um
mesmo semestre, normalmente, o mínimo são 12 créditos.
Por ora, esse limite está suspenso em função da pandemia
de Covid-19. De qualquer maneira, é importante que vocês
balanceiem bem quantas disciplinas pretendem cursar em
cada semestre, para evitar que se sobrecarreguem ou que se
atrasem em relação às metas pretendidas de cada um.
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VI. Dia e horário

Por fim, cada disciplina tem também seu próprio horário.
Algumas disciplinas só são oferecidas em um período. Já as
que são oferecidas em mais de um período, normalmente são
em dias diferentes da semana. Também há casos de
disciplinas que têm em sua carga horária mais de uma aula
semanal. Por mais que em um cenário EAD as possibilidades
estejam maiores, é necessário levar isso em consideração
antes de escolher. É essencial que vocês leiam o programa
de todas as disciplinas que pretendem cursar, para não
terem surpresas.
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VII. Recapitulando

Resumindo, quando forem fazer suas matrículas, vocês têm
que ter em mente essas quatro coisinhas:



Período ideal da disciplina pretendida X seu período
ideal;
Quantidade de créditos da disciplina X sua quantidade de
créditos pretendida;
Dia e horário da disciplina X sua disponibilidade;
Recorte e oferecimento da disciplina X seus interesses e
prioridades.

carolrod@usp.br

Fazendo uma escolha guiada das matérias e levando em
consideração esses pontos, o processo de matrícula será
muito mais simples!

Outros fatores estão envolvidos também, mas para uma
primeira matrícula, creio que vocês estão bem
aparamentados com estas informações.

Espero ter ajudado!

Carolina Estevam Rodgerio
Graduanda em História e Bolsista PEEG
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