
Criação  de  E-mail  Institucional  e  outros  informes 
 
Prezado(a) aluno(a): 
 
Informamos seu Nº USP: ______________________. 
  

Todos os alunos regulares ou especiais, com vínculo ativo e matriculados, terão acesso ao 
Portal E-Disciplinas. 
  

Para acessar o E-Disciplinas, o aluno especial deverá criar um e-mail institucional (@usp.br) e 
uma senha única para acesso aos Sistemas USP.  
  

NÚMERO USP: (inserir nº USP) 
E-mail alternativo: (inserir e-mail alternativo) 
 

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. 
 

Seu e-mail e sua senha única 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 e ao Portal E-Disciplinas. Note que todas as mensagens de interesse acadêmico, 
tais como informativos, notas e frequências serão enviadas apenas para o seu e-mail 
institucional @usp.br. 
  

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 e siga os passos de validação para criar sua senha única. Observe que seu número 
USP e seu e-mail alternativo estão no início desta mensagem.  Se você mudou seu e-mail após 
sua inscrição, dirija-se ao Serviço de Graduação de sua unidade para cadastrar um novo e-mail 
que deverá ser utilizado na criação de 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. 
 

Obs: o Estudante Especial não possui cartão USP.   

3) Emissão do Histórico Escolar e Programas das disciplinas 
 
 

Ao final do semestre letivo, caso você tenha obtido aprovação na(s) disciplina(s) cursada(s), 
deverá emitir seu histórico escolar, com assinatura eletrônica, bem como os programas das 
disciplinas que virão anexados a ele, através do E-Disciplinas. 
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