
INFORMAÇÕES IMPORTANTES 
 
Para ter acesso a todas as informações sobre o curso, você terá que criar um e-mail USP 
e uma senha única que são de fundamental importância para sua vida acadêmica na 
USP.  Eles são as portas de acesso para diversos serviços da USP, como a rede sem fio 
Eduroam, VPN (Virtual Private Network), consulta às bases bibliográficas e ao Sistema 
Acadêmico Júpiter. Todas as mensagens de interesse acadêmico, tais como 
informativos, notas e frequências, períodos para inscrição de bolsas de estudo, serão 
enviadas apenas para o seu e-mail institucional @usp.br. 
 
Para acessar o portal E-Disciplinas, o ambiente virtual de aprendizagem de apoio às 
disciplinas da USP, você deverá criar, primeiramente, um e-mail institucional e 
uma senha única dos Sistemas USP. 
 
Siga as instruções abaixo para criar a senha única e o e-mail institucional: 
 
1) Criação de sua Senha Única 
Acesse o endereço http://id.usp.br, em "Primeiro Acesso", informe seu Número USP, o e-
mail alternativo (o e-mail que você indicou ao se inscrever na FUVEST/SISU) e siga os 
passos de validação para criar sua senha única.  
 
2) Criação do e-mail Institucional 
Entre novamente em http://id.usp.br utilize o botão "Autenticar" com sua senha única para 
criar seu e-mail @usp.br. Após a criação do e-mail institucional, o acesso deve ser 
realizado por meio do endereço http://email.usp.br 
 
Depois de criar seu e-mail e senha única, acesse o E-Disciplinas pelo 
endereço: https://edisciplinas.usp.br. 
 
Acesso ao Sistema Júpiter: após a criação da senha única, você poderá acessar o 
sistema Júpiter disponível em: https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/ 

 

Cartão USP Digital: e-card USP (AppStore e Google Play) 

Baixando este aplicativo você pode utilizar em substituição ao cartão USP como sua 

identificação dentro da Cidade Universitária, bem como para acesso aos restaurantes 

universitários e bibliotecas. 

 

Cartão BUSP – Campus Butantã 

O ingressante deverá solicitar o BUSP no sistema Júpiter e a sua retirada deverá ser feita 

no Serviço de Graduação de sua unidade, quando as atividades presenciais retornarem. 

Bilhete Único (SPTrans)  

Para solicitar o envio de matrícula para a SPTrans - São Paulo Transportes, você deverá 

acessar o sistema Júpiter web, no item de menu: Acompanhamentos>Bilhete Único 

SPTrans. O Status de sua solicitação poderá ser acompanhado no mesmo item de menu. 

Antes de solicitar o envio de dados, você deve verificar e corrigir possíveis erros em seu 
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cadastro no Jupiterweb (RG (com pontos e hífen, órgão expedidor, Estado, data de 

expedição), CPF, endereço completo e telefones).  

EMTU (Cartão Bom)  

Para solicitar o envio de sua matrícula para a Empresa Metropolitana de Transportes - 

EMTU, você deverá solicitar o envio de sua matrícula, por meio de formulário disponível 

no site da SAS - serviços/passe escolar. 

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SAS)  

Inscrições para concorrer aos benefícios de permanência estudantil destinados aos 

ingressantes com necessidades socioeconômicas (PAPFE). 

 Você pode se inscrever assim que tiver concluído a sua matrícula virtual, criado o seu 

login/senha nos sistemas USP e esteja com o seu email institucional (@usp.br).   

Segue link para o edital https://sites.usp.br/sas/wp-

content/uploads/sites/265/2021/03/2021_03_26_Edital-PAPFE-INGRESSANTES-2021-

site.pdf 

Pode também consultar sobre: Restaurantes Universitários (preços e cardápios)  e Passe 

Escolar 
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