
GERENCIAMENTO SISU 

(http://sisu.mec.gov.br/)  

06 a 09 de abril  Período de Inscrições 

13 de abril Divulgação do resultado da Chamada Regular (chamada única) 

13 a 19 de abril 

Até 23 horas e 59 minutos do dia 19 de 
abril, observado o horário oficial de Brasília 
- DF. 
 

Manifestação de interesse em participar da Lista de Espera – Site do Sisu 

(http://sisu.mec.gov.br/) 

 
 

CHAMADA REGULAR (CHAMADA ÚNICA) 

15 a 19 de abril 

De 08 horas do dia 15 de abril até 16 horas 
do dia 19 de abril, observado o horário 
oficial de Brasília - DF. 
 

Primeira etapa da Matrícula Virtual da Chamada Regular (chamada única) 

(http://www.prg.usp.br/sisu) 

 

 
 

GERENCIAMENTO USP 

(http://www.usp.br) 

CLASSIFICAÇÃO DA LISTA DE ESPERA 

23 de abril 

Divulgação da classificação individual da Lista de Espera 
 
Site USP 
(https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/graduacaoSisuConsultaClassifListaEspera) 
 

 
 

1ª CHAMADA – LISTA DE ESPERA 

26 e 27 de abril 

 
De 08 horas do dia 26 até 16 horas do dia 
27 de abril, observado o horário oficial de 
Brasília - DF. 
 

Convocação e primeira etapa da Matrícula Virtual dos estudantes da 1ª chamada da 
lista de espera  
 
Site USP  
(https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/graduacaoSisuConsultaConvocado) 
 

 
 

2ª CHAMADA – LISTA DE ESPERA 

03 e 04 de maio 

 
De 08 horas do dia 03 até 12 horas do dia 
04 de maio, observado o horário oficial de 
Brasília - DF. 
 

Convocação e primeira etapa da Matrícula Virtual dos estudantes da 2ª chamada 
da lista de espera  
 
Site USP  
(https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/graduacaoSisuConsultaConvocado) 
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MANIFESTAÇÃO ON-LINE DE INTERESSE NA VAGA – SISTEMA JÚPITER (USP) 

03 a 05 de maio 

De 08 horas do dia 03 até as 16h do dia 05 

de maio, observado o horário oficial de 

Brasília - DF. 

Declaração de interesse por vaga para todos os candidatos ainda não 

convocados, inclusive aqueles que declararam interesse na Lista de Espera do 

SiSU, somente pelo site: 

 (https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/graduacaoSisuManifestacaoInteresse) 

 

 
 

1ª LISTA - APÓS MANIFESTAÇÃO ON-LINE DE INTERESSE NA VAGA 

10 e 11 de maio 
 
De 08 horas do dia 10 até 12 horas do dia 
11 de maio, observado o horário oficial de 
Brasília - DF. 

Convocação e primeira etapa da Matrícula Virtual dos estudantes da 1ª LISTA, após 
manifestação on-line de interesse na vaga 
 
Site USP  
(https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/graduacaoSisuConsultaConvocado) 
 
 

 
 

CONFIRMAÇÃO DE MATRÍCULA 

10, 11 e 12 de maio 
 
De 08 horas do dia 10 até 16 horas do dia 
12 de maio, observado o horário oficial de 
Brasília - DF. 

Período de confirmação virtual da matrícula  

Etapa obrigatória para TODOS os alunos ingressantes na USP que foram 
convocados na Chamada Regular e 1ª e 2ª Chamadas da Listas de Espera.  
 
Site USP (o link será encaminhado por mensagem, no e-mail cadastrado do 
ingressante)  
 

 
 

2º LISTA - APÓS MANIFESTAÇÃO ON-LINE DE INTERESSE NA VAGA 

17 e 18 de maio 
 
De 08 horas do dia 17 até 12 horas do dia 
18 de maio, observado o horário oficial de 
Brasília - DF. 

Convocação e primeira etapa da Matrícula Virtual dos estudantes da 2ª LISTA, após 
manifestação on-line de interesse na vaga 
 
Site USP  
(https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/graduacaoSisuConsultaConvocado) 
 

 
 

CONFIRMAÇÃO DE MATRÍCULA 

24, 25 e 26 de maio 
 
De 08 horas do dia 24 até 16 horas do dia 
26 de maio, observado o horário oficial de 
Brasília - DF. 

Período de confirmação virtual da matrícula  

Etapa obrigatória para TODOS os alunos ingressantes na USP que foram 
convocados nas 1ª e 2ª Chamadas da Lista de Espera, após manifestação on-line 
de interesse na vaga 
 
Site USP (o link será encaminhado por mensagem, no e-mail cadastrado do 
ingressante)  
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