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4.2.2. Tipos de normas jurídicas.
4.2.3. Sistema estatístico das normas: as grandes dicoto-

mias.
4.2.4. Direito público e direito privado
4.2.4.1. Concepção dogmática de direito público e de direito 

privado: princípios teóricos.
4.2.4.2. Os ramos dogmáticos do estudo do direito.
4.2.5. Direito objetivo e direito subjetivo.
4.2.5.1. Concepção dogmática do direito objetivo e subje-

tivo: fundamentos.
4.2.5.2. O uso dogmático da expressão direito subjetivo: 

situações típicas e atípicas, direitos reais e pessoais, a estrutura 
do direito subjetivo e outras classificações.

4.2.5.3. Sujeito de direito, pessoa física e pessoa jurídica.
4.2.5.4. Capacidade e competência.
4.2.5.5. Dever e responsabilidade.
4.2.5.6. Relações jurídicas.
4.2.6. Direito Positivo e Natural.
Parte II
1. Teoria do ordenamento ou dogmática das fontes do 

direito: Norma e Ordenamento.
2. O ordenamento como sistema dinâmico.
3. A idéia de sistema normativo e o aparecimento do Estado 

Moderno.
4. As teorias zetéticas da validade.
5. Conceptualização dogmática do ordenamento: validade, 

vigência, eficácia e força.
6. A dinâmica do sistema: norma de revogação, caducidade, 

costume negativo e desuso.
7. Consistência do sistema: antinomias, inexistência, nuli-

dade, anulabilidade.
8. Completude do sistema: lacunas.
9. As fontes do direito.
10. Legislação.
11. Constituição.
12. Leis.
13. Hierarquia das fontes legais: leis, decretos, regulamen-

tos, portarias.
14. Códigos, consolidações e compiladas.
15. Tratados e convenções internacionais.
16. Costume e jurisprudência.
17. Fontes negociais, razão jurídica (doutrina, princípios 

gerais de direito, eqüidade).
18. Estrutura e repertório do sistema e a teoria das fontes.
19. Doutrina da irretroatividade das leis: direito adquirido, 

ato jurídico perfeito, coisa julgada.
20. A dogmática analítica e sua função social.
21. A moralidade do Direito.
22. Direito e fundamento.
Teoria Geral do Estado
Conteúdo programático:
PARTE I
1) Teoria do Estado: Noção, objeto, método.
2) Origem da Sociedade.
3) Finalidade social.
4) Ordem Social e Ordem Jurídica.
5) Poder Social.
6) As Sociedades Políticas.
7) Origem do Estado.
8) Evolução do Estado.
9) Soberania.
10) Território.
11) Povo.
12) O Poder do Estado.
13) Finalidades e Funções do Estado.
14) Conceito de Estado.
15) Personalidade Jurídica do Estado.
16) Estado e Direito.
17) Estado e Nação.
18) Atualização do Estado.
PARTE II –
1) Estado e Democracia.
2) Democracia direta e semidireta.
3) Democracia Representativa.
4) O Sufrágio.
5) Sistemas Eleitorais e Sistemas Partidários.
6) Representação Política.
7)Representação Profissional.
8) Representação Institucional.
9) Democracia e Formas de Governo.
10) O Estado Constitucional.
11) As Declarações de Direito.
12) Teoria da Divisão do Poder.
13) O Parlamentarismo.
14) O Presidencialismo.
15) Tendências do Estado Contemporâneo.
16) O Estado Federal.
17) O Estado na Ordem Internacional.
18) Intervenção do Estado na Sociedade.
19) Estado Socialista e Capitalismo de Estado.
20) O Estado e os Grupos Sociais.
21) Idéia Atual de Estado Democrático.
22) O Futuro do Estado.
Instituições de Direito Privado Contemporâneas I
Conteúdo programático:
01. As grandes famílias de direito no mundo atual.
02. Etimologia das palavras direito e jus. Vários sentidos 

da palavra direito.
03. Norma jurídica, ordenamento jurídico, sistema jurídico. 

Direito como sistema, na teoria geral dos sistemas.
04. Norma jurídica e lei. Definição e caracteres da lei. A 

positivação. O preceito. A hipótese e a estatuição. A finalidade.
05. Direito objetivo. Divisão do direito objetivo. Ramos do 

direito.
06. Vigência e eficácia da lei. Eficácia da lei do tempo. 

Vacatio legis.
07. Eficácia da lei no espaço.
08. Conflito de leis. Irretroatividade.
09. Pessoa e personalidade. Conceito filosófico e conceito 

jurídico de pessoa. Espécies de pessoas no direito em geral.
10. Pessoa, personalidade, capacidade jurídica, capacidade 

de fato. Legitimidade e ilegitimidade ou impedimento.
11. Pessoa natural. Início da personalidade. Condição jurídi-

ca do nascituro. Condição jurídica do embrião humano.
12. Fim da pessoa natural. Morte presumida. Comoriência. 

Caracterização da morte e possibilidade de transplante.
13. Incapacidade absoluta e incapacidade relativa. Repre-

sentação e assistência.
14. Casos de incapacidade absoluta.
15. Casos de incapacidade relativa.
16. Atos válidos dos menores 21 anos. Emancipação. Atos 

ilícitos.
17. Noção e classificação das pessoas jurídicas. Panorama 

atual das pessoas jurídicas. Entes não personalizados.
18. Histórico da pessoa jurídica. Teorias sobre a natureza 

da pessoa jurídica (fases do liberalismo político, do liberalismo 
econômico, do Estado intervencionista e da pós-modernidade).

19. Elementos constitutivos (= intrínsecos) das pessoas 
jurídicas de direito privado. Pressuposto formal é o registro (fator 
extrínseco). Autorizações.

20. Sociedades civis e comerciais.
21. Associações. Espécies de associação.
22. Fundações: conceito; instituição; estrutura. Situação 

atual das fundações.
23. Empresa; conceito.
24. Extinção das pessoas jurídicas de direito privado.
25. Domicílio das pessoas naturais. Espécies. Pluralidade 

de domicílios.
26. Domicílios das pessoas jurídicas.

3.6. Comprovante de Reconhecimento e/ou Autorização 
pelo MEC do Curso de Graduação de origem, incluindo data de 
publicação no Diário Oficial.

4. A entrega de todos os documentos se dará somente no 
ato da inscrição, exceto os programas das disciplinas a serem 
aproveitadas a partir do 4º semestre.

5. Excepcionalmente, os interessados poderão enviar, atra-
vés do Serviço Postal, com Aviso de Recebimento (AR), os 
documentos referidos no item I, 3 supra. Nesse caso, no tocante 
ao item I, 3.3, é necessária a fotocópia autenticada somente 
do documento de identidade, os demais documentos em cópia 
simples.

6. Em caso de inscrições feitas por procuração (através de 
instrumento particular com reconhecimento de firma), o procu-
rador deverá apresentar cópia do RG acompanhada do original 
para conferência.

7. Só serão deferidas as inscrições que obedecerem a todas 
as exigências previstas no presente Edital.

II – DO CRONOGRAMA
1. 21 e 22-05-2015: inscrições;
2. 03-06-2015: divulgação das inscrições deferidas, no site 

da FDRP;
3. 26-06-2015: prova de seleção, das 13 às 17 horas, Sala 

24 - Bloco C da FDRP (chegar com 30 minutos de antecedência);
4. 16-07-2015: vistas às provas e eventual interposição 

de recurso;
5. 23-07-2015: divulgação do resultado final da seleção no 

site da FDRP e D.O.;
6. 31-07-2015: matrícula dos candidatos aprovados, no 

Serviço de Graduação da FDRP/USP, das 10 às 15 horas;
7. 03-08-2015: início das aulas.
III - DA PROVA DE SELEÇÃO
1. O resultado da primeira etapa, realizada pela FUVEST, 

será considerado meramente eliminatório, não sendo utilizado 
no cômputo da nota final da segunda etapa.

2. A segunda etapa do processo seletivo, realizada pela 
própria FDRP/USP, consistirá de uma prova, com questões 
objetivas e dissertativas, relativas às disciplinas constantes no 
Anexo deste Edital, podendo abranger a totalidade das referidas 
disciplinas, ou um conjunto delas, a critério da Unidade.

2.1. Os critérios de correção serão pautados no uso adequa-
do da Língua Portuguesa, na clareza da exposição das ideias, no 
conhecimento do ordenamento jurídico, bem como no domínio 
da doutrina e jurisprudência pertinentes.

2.2. Será permitida a consulta à Legislação sem comentários 
e anotações.

2.3. È necessário comparecer ao local de realização da 
prova com, pelo menos, 30 minutos de antecedência.

IV – DOS CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO
1. O aluno que, nesta segunda etapa do processo seletivo, 

não obtiver nota mínima igual ou superior a 5,0 (cinco), será 
desclassificado.

2. São critérios de classificação e desempate, em ordem 
decrescente:

2.1. maior número de créditos integralizados dentre os 
constantes da grade curricular da FDRP/USP, relativamente ao 
período de transferência pretendido;

2.2. ter realizado Atividades de Iniciação Científica e/ou de 
Extensão Universitária;

2.3. menor índice de reprovação em disciplinas.
V – DISPOSIÇÕES GERAIS
1. No caso de os documentos para inscrição, supra referidos, 

serem enviados, nos termos do item I, 5, pelo Serviço Postal, a 
postagem deverá respeitar a data limite estabelecida para as 
inscrições no Edital correspondente.

2. No momento da efetivação da matrícula nesta Unidade, 
os alunos deverão comprovar que estão regularmente matricu-
lados na Instituição de Ensino Superior de origem.

3. De acordo com o Artigo 2º da Resolução CoG 4844/2001, 
os alunos aprovados na Transferência Externa estarão auto-
maticamente dispensados de cursar as disciplinas, objeto de 
avaliação, constantes no presente edital.

4. Efetivadas as matrículas, os transferidos deverão solicitar, 
no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, a equivalência das dis-
ciplinas que cursarão no semestre de ingresso, mediante apre-
sentação da documentação exigida pela FDRP/USP. As demais 
equivalências deverão ser solicitadas conforme calendário do 
Serviço de Graduação.

4.1. Nos termos do artigo 79 do Regimento Geral da USP, a 
equivalência de disciplinas não poderá ser superior a 2/3 do total 
de créditos fixados para o respectivo currículo.

5. Excluídas as disciplinas cujas dispensas forem deferidas, 
o transferido ficará obrigado a fazer todas as demais disciplinas 
do curso no semestre em que forem oferecidas, cumprindo os 
pré-requisitos necessários.

6. No tocante às disciplinas a serem cumpridas na FDRP/
USP, o aluno transferido não poderá cursar mais de 40 (quaren-
ta) créditos por semestre.

7. Os documentos dos candidatos não aprovados, relativos 
à inscrição no processo seletivo, deverão ser retirados junto ao 
Serviço de Graduação da FDRP/USP até 60 (sessenta) dias após a 
divulgação do resultado final. Findo este prazo, a documentação 
que não for retirada será encaminhada para reciclagem.

8. Os casos omissos nestas normas serão resolvidos pela 
Comissão de Graduação.

ANEXO
Anexo do Edital 005/2014 - FDRP / Transferência, nos 

termos do item III. 2, do Edital, relativo ao processo de seleção 
para fins de Transferência Externa contendo as disciplinas, e seus 
respectivos programas, que poderão ser objeto de questões na 
prova escrita da segunda fase do processo de seleção.

Para o 4º Semestre do Curso:
Introdução ao Estudo do Direito
Conteúdo programático.
Parte I
1. A Universalidade do Fenômeno Jurídico.
1.1. O direito: origem, significado e funções.
1.2. A busca de uma compreensão universal; as concepções 

de língua e a definição de direito.
1.3. O problema dos diferentes enfoques teóricos: zetética 

e dogmática.
2. O Direito como Objeto do Conhecimento: perfil histórico.
2.1. Direito e conhecimento do direito: origens.
2.2. A jurisprudência romana: direito como diretivo para 

ação.
2.3. A dogmaticidade na Idade Média: o direito como 

dogma.
2.4. A teoria jurídica na Idade Média: o direito como orde-

nação racional.
2.5. A positivação do direito a partir do século XIX: o direito 

como norma posta.
2.6. A ciência dogmática do direito na atualidade: o direito 

como instrumento decisório.
3. Ciência Dogmática do Direito e seu Estatuto Teórico.
3.1. Ciência e tecnologia.
3.2. Dogmática e tecnologia.
3.3. Ciência jurídica: método e modelos teóricos.
4. Dogmática Analítica ou Ciência do Direito como Teoria 

da Norma.
4.1. A identificação do direito como norma:
4.1.1. O conceito de norma.
4.1.2. A concepção dos fenômenos sociais como situações 

normadas. Expectativas cognitivas e normativas.
4.1.3. O caráter jurídico das normas: instituições e núcleos 

significativos.
4.1.4. A norma jurídica: um fenômeno complexo.
4.2. Teoria dos conteúdos normativos ou dogmática das 

relações jurídicas:
4.2.1. Conceito dogmático de norma jurídica.

- Documento de Identidade (original);
As cópias eletrônicas deverão ser encaminhadas para o 

e-mail cgrad@fcfrp.usp.br até a data-limite mencionada no 
primeiro parágrafo deste ítem.

Em caso de inscrição realizada por procurador, este deverá 
portar procuração simples original assinada pelo interessado, no 
ato da inscrição. Não é necessário reconhecer firma. Não serão 
aceitas inscrições por terceiros que não portarem o referido 
documento.

3. SELEÇÃO
O processo seletivo constará de:
- Análise do Histórico Escolar.
A Análise do Histórico Escolar consistirá em exame de equi-

valência dos conteúdos das disciplinas cursadas na instituição 
de origem com os do curso pretendido.

As equivalências serão analisadas pelos docentes respon-
sáveis de cada disciplina, e serão regidas pela Deliberação CG/
FCFRP nº 02/2013, no que couber.

Com base na análise de equivalências obtidas, será feito 
um plano de estudos e atribuídas pontuações, de acordo com 
os seguintes critérios:

CRITÉRIO 1 - O número de créditos obrigatórios que pode-
rão ser cursados no semestre pretendido:
CRÉDITOS PONTUAÇÃO
1 a 6 créditos 2 pontos
7 a 12 créditos 3 pontos
13 ou mais créditos 5 pontos

CRITÉRIO 2 - O número de adaptações que o aluno deverá 
cumprir:
Nº DE ADAPTAÇÕES PONTUAÇÃO
0 a 2 adaptações 5 pontos
3 a 5 adaptações 3 pontos
6 a 8 adaptações 2 pontos
9 ou mais adaptações 0 pontos

Será considerado classificado o candidato que obtiver 
pontuação final igual ou superior a 5 (cinco) nesta análise, 
somando-se as pontuações dos critérios 1 e 2.

Os pontos obtidos na fase de pré-seleção, realizada pela 
FUVEST, não serão computados para a pontuação final.

4. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
Dada a classificação final, caso haja empate, terá preferên-

cia o candidato que, na seguinte ordem:
1) Seja proveniente de cursos da USP sobre os de outras 

instituições de Ensino Superior (artigo 78, §2º do Regimento 
Geral da USP);

2) Apresente menor número de adaptações curriculares;
3) Se ambos os critérios acima não forem suficientes para 

o desempate, será considerado aprovado o candidato que não 
tiver disciplinas a serem cursadas no primeiro período do curso, 
ou aquele candidato que tiver um número menor de disciplinas 
no referido período; Tenha o maior número de créditos a serem 
cumpridos no semestre pretendido.

Caso haja vaga não preenchida ao fim do processo, a 
Comissão de Graduação poderá reanalisar o histórico escolar 
dos candidatos que não obtiveram pontuação suficiente para 
a vaga solicitada, com o intuito de verificar a viabilidade de 
remanejamento.

Os candidatos classificados efetuarão matrícula para o 2º 
semestre de 2015.

No momento da efetivação da matrícula nesta Unidade, os 
alunos deverão comprovar que estão regularmente matriculados 
na Instituição de origem.

O resultado será publicado no dia 24 de junho de 2015 no 
site da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto 
(www.fcfrp.usp.br \>\> Graduação \>\> Transferências).

5. DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À MATRÍCULA DO 
CANDIDATO APROVADO

O candidato que for aprovado deverá comparecer ao Servi-
ço de Graduação entre 29 de junho e 1º de julho de 2015 para 
efetuar a matrícula portando os seguintes documentos.

- Atestado de Matrícula da Instituição de Origem (original);
- Certidão de Nascimento (cópia);
- Carteira de Identidade (cópia);
- Cadastro de Pessoa Física – CPF (cópia);
- Título de Eleitor (cópia);
- Documento Militar – candidato do sexo masculino (cópia).
A não apresentação dos documentos na data solicitada 

acarretará a exclusão do candidato do processo de seleção.
Ribeirão Preto, 26 de março de 2015.
ANEXO I – CRONOGRAMA DO PROCESSO DE TRANSFE-

RÊNCIA EXTERNA
DATA FASE
15 de maio de 2015 Divulgação pela Fuvest do resultado da pré-seleção
21 e 22 de maio de 2015 Apresentação dos documentos para a segunda 

etapa junto ao Serviço de Graduação
25 de maio a 22 de junho de 2015 Análise dos programas e históricos escolares
23 de junho de 2015 Homologação do resultado final, pela Comissão 

de Graduação
24 de junho de 2015 Divulgação do resultado final
29 de junho a 1º de julho de 2015 Matrícula dos aprovados

 FACULDADE DE DIREITO DE RIBEIRÃO PRETO

 Comunicado
Edital 003/2015 - FDRP/Transferência Externa
Abertura de Inscrições a Segunda Etapa do Processo 

Seletivo de Transferência Externa para a Fdrp/Usp de Alunos 
Regularmente Matriculados em Cursos de Graduação em Direito 
Reconhecidos pelo Mec.

O Diretor da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da 
Universidade de São Paulo (FDRP/USP), tendo em vista a Reso-
lução CoG 6778, de 13-03-2015, com o objetivo de preencher 
04 (quatro) vagas para o 4º Semestre do Curso de Graduação 
da FDRP/USP, a ser ministrado no 2º Semestre de 2015, torna 
público aos interessados que estarão abertas as inscrições ao 
Processo de Seleção para fins de Transferência Externa, no prazo 
e condições abaixo indicados:

I – DA INSCRIÇÃO
1. Estarão abertas, nos dias 21 e 22-05-2015, das 10 às 

15 horas, no Serviço de Graduação da Faculdade de Direito de 
Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, situado na Av. Pro-
fessor Aymar Baptista Prado, 835, CEP 14040-906, Campus da 
USP de Ribeirão Preto, as inscrições para a 2ª etapa do processo 
de seleção, com a finalidade de Transferência Externa para o 
Curso de Graduação da FDRP/USP, com vistas ao preenchimento 
de 04 (quatro) vagas para ingresso no 4º semestre do curso de 
graduação a se iniciar em agosto de 2015.

2. Poderão se inscrever no processo de seleção os candi-
datos regularmente matriculados nos Cursos de Graduação em 
Direito de Instituições de Ensino Superior reconhecidas pelo 
MEC e convocados pela FUVEST após o exame de pré-seleção.

3. As inscrições serão realizadas junto ao Serviço de Gra-
duação da FDRP/USP, mediante a apresentação dos seguintes 
documentos:

3.1. Requerimento de transferência, dirigido ao Diretor da 
Unidade (disponível no site www.direitorp.usp.br);

3.2. 1 foto 3x4 recente;
3.3. Fotocópia simples dos documentos pessoais (CPF, RG, 

Título de Eleitor, Carteira de Reservista e Certidão de Nascimen-
to), acompanhada do original para conferência, ou fotocópia 
autenticada;

3.4. Histórico escolar (contendo notas e carga horária das 
disciplinas);

3.5. Programas das disciplinas cursadas com aproveitamen-
to na Instituição de Ensino Superior de origem. Os programas 
deverão ser autenticados pela própria Instituição, sob pena de 
indeferimento da inscrição;

a) Atestado de matrícula na Escola de origem referente ao 
primeiro semestre/2015;

b) Histórico escolar completo do curso atual, incluindo 
reprovações e trancamentos, com média ponderada geral de 
todas as disciplinas cursadas até o segundo semestre de 2014.

c) certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente 
e respectivo histórico escolar (cópia xerográfica - 1 via) acom-
panhados dos originais;

d) certidão de nascimento (cópia xerográfica - 1 via);
e) cédula de identidade (cópia xerográfica - 1 via);
f) CPF (cópia xerográfica - 1 via);
g) documento militar dos candidatos do sexo masculino 

(cópia xerográfica - 1 via);
h) título de eleitor (cópia xerográfica - 1 via);
i) uma foto 3 x 4 recente;
VII - EQUIVALÊNCIA DE DISCIPLINAS
1) O aluno ingressante por processo de transferência exter-

na deverá passar pelas adaptações curriculares necessárias ao 
acompanhamento do curso para o qual se transferiu.

2) A aceitação de disciplinas cursadas com aprovação na 
sua escola de origem obedecerá aos critérios estabelecidos 
pela Comissão de Graduação da EEL, nos termos do disposto 
no Artigo 79 do Regimento Geral da USP (Resolução 3745/90).

VIII - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1) As vagas remanescentes deste Processo de Transferência 

Externa serão disponibilizadas para o processo de seleção de 
candidatos portadores de diploma superior.

2) Mais informações sobre o presente edital poderão ser 
obtidas pessoalmente, no Serviço de Graduação /ATAC da EEL, 
por telefone (12-3159-5016) ou por e-mail (grad@eel.usp.br).

3) Cabe a Comissão de Graduação designar uma comissão 
de professores responsáveis pela elaboração, aplicação e corre-
ção das provas de segunda fase.

4) Os casos omissos do presente Edital serão resolvidos pela 
Comissão de Graduação da EEL - USP.

 ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS

 Comunicado
Edital do “Programa de Transferência Externa USP - 2015 

- Início no 2º Semestre Letivo de 2015”, para o Curso de Enge-
nharia da Escola de Engenharia de São Carlos - USP.

Vagas no Curso de Engenharia:
Elétrica - Ênfase em Sistemas de Energia e Automação: 2
- 1. Normas da Segunda Etapa do Processo de Seleção:
a) será desclassificado o candidato que não obtiver a pon-

tuação mínima de 50% do total de pontos do exame de trans-
ferência externa a ser realizado pela FUVEST, na primeira etapa.

b) a classificação dos demais candidatos será feita pela 
ordem decrescente dos pontos obtidos no exame da primeira 
etapa realizado pela FUVEST.

c) quando o número de classificados for superior ao 
número de vagas existentes, a aceitação da transferência será 
feita por ordem decrescente dos pontos obtidos no exame da 
primeira etapa realizado pela FUVEST, dentro do número de 
vagas existentes.

Os critérios de desempate entre candidatos com a mesma 
Nota Final obedecerá a seguinte ordem:

c-1) Art. 11, § 3º da Resolução CoG 7045, de 19-03-2015: 
“Em observância ao § 2º do art. 78 do Regimento Geral da 
Universidade de São Paulo, no exame de seleção, em caso de 
empate entre candidatos à transferência, o aluno da USP terá 
preferência sobre os de outras instituições de ensino superior”.

c-2) Se após a aplicação do critério c-1 ainda permanecerem 
candidatos empatados, estes candidatos serão classificados em 
ordem decrescente do número de pontos obtidos nas questões 
de Matemática do exame da primeira etapa realizado pela 
FUVEST;

c-3) Se após a aplicação do critério c-2 ainda permanecerem 
candidatos empatados, estes candidatos serão classificados em 
ordem decrescente do número de pontos obtidos nas questões 
de Física do exame da primeira etapa realizado pela FUVEST.

Se, mesmo após aplicados os critérios de desempate pre-
vistos em c-1, c-2 e c-3, houver candidatos empatados com a 
mesma Nota Final dentro do número de vagas existentes, os 
mesmos terão direito à matrícula.

- 2. Matrícula
A divulgação dos resultados será feita no dia 22-05-2015. 

A partir do dia 25-05-2015, estarão disponíveis, no Serviço de 
Graduação da EESC, os atestados de vaga dos candidatos apro-
vados, os quais deverão ser retirados até o dia 23-06-2015. No 
ato da matrícula, a ser feita nos dias 16 e 17-07-2015 no Serviço 
de Graduação da EESC, os candidatos deverão apresentar os 
seguintes documentos:

1) histórico escolar das disciplinas aprovadas, bem como os 
respectivos programas;

2) certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente 
e respectivo histórico escolar (cópia -1 via) acompanhados dos 
originais;

3) cédula de identidade (cópia-1 via);
4) 1 foto 3x4 recente.
Observe-se que a solicitação de dispensa de cursar disci-

plinas, que deverá ser feita em uma única vez, nos dias e 16 e 
17-07-2015 (período de matrícula), será apreciada após a apre-
sentação dos programas das disciplinas cursadas na Unidade 
de origem, que tenham compatibilidade com a habilitação na 
qual o interessado ingressou na EESC. A dispensa poderá ser 
concedida após análise dos programas e prova de avaliação.

Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Gra-
duação da EESC.

 FACULDADE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS 
DE RIBEIRÃO PRETO

 Comunicado
Edital CG 03/2015, que dispõe sobre a Abertura do Processo 

de Transferência Externa 2015/2016 para o Curso de Graduação 
em Farmácia-Bioquímica da Faculdade de Ciências Farmacêuti-
cas de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FCFRP/USP).

A Diretora da FCFRP/USP, de acordo com o aprovado pela 
Comissão de Graduação em sua 2ª Reunião Ordinária de 2015 e 
ad referendum da Congregação em 26 de março de 2015, baixa 
o presente edital, que estabelece os critérios da avaliação para 
a segunda etapa do processo de Transferência Externa para o 
2º semestre de 2015, para o curso de graduação em Farmácia-
Bioquímica da FCFRP/USP.

1. VAGAS
Serão oferecidas 15 (quinze) vagas, sendo:
- 3 (três) vagas para o 4º período (2º ano), período noturno;
- 3 (três) vagas para o 6º período (3º ano), período integral;
- 4 (quatro) vagas para o 6º período (3º ano), período 

noturno;
- 2 (duas) vagas para o 8º período (4º ano), período integral;
- 3 (três) vagas para o 8º período (4º ano), período noturno.
2. DA INSCRIÇÃO NA SEGUNDA ETAPA
Os candidatos aprovados no exame de pré-seleção, a 

cargo da FUVEST, e convocados para a segunda etapa deverão 
apresentar-se, pessoalmente ou mediante procurador, ao Serviço 
de Graduação, nos dias 21 e 22 de maio de 2015, entre as 12 
e 20 horas, na Sala 1 do Bloco R da Faculdade de Ciências 
Farmacêuticas de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, 
portando a seguinte documentação:

- Histórico Escolar contendo notas, créditos e carga horária 
de cada disciplina da instituição de origem (original e cópia 
eletrônica);

- Programas das disciplinas cursadas, organizados na ordem 
da distribuição das disciplinas no Histórico Escolar (original e 
cópia eletrônica);
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