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ESCOLA DE COMUNICAÇÕES E ARTES 

PORTARIA ECA Nº 006, de 23 de março de 2018. 

 

Estabelece normas para a segunda etapa das provas de transferência externa, para os 

cursos de Biblioteconomia (matutino e noturno) e Licenciatura em Educomunicação (noturno), 

para ingresso no 1º período letivo de 2019. 

 

DOS REQUISITOS 

Artigo 1º. Serão aceitas transferências, condicionadas a existência de vagas e aprovação em 

exame de seleção, de alunos regularmente matriculados: 

I – em qualquer outro curso de graduação da Universidade de São Paulo. 

II – nos mesmos cursos de graduação pretendidos na ECA, mantidos por outras instituições 

de ensino superior do País ou do exterior, desde que não sejam caracterizados como cursos 

superiores de tecnologia ou cursos sequenciais;  

§ 1º. Para o curso de Licenciatura em Educomunicação, serão aceitos também alunos de 

outras instituições de ensino superior matriculados nas áreas de humanidades ou de ciências 

sociais aplicadas. 

§ 2º. Poderão se candidatar alunos que tiverem trancado sua matrícula no curso de origem, 

desde que, no momento da futura transferência de sua matrícula para a ECA, comprovem 

estar regularmente matriculados na instituição de origem. 

§ 3º. Será vedada a transferência de qualquer aluno que não tenha cursado pelo menos um 

semestre no curso de origem. 

§ 4º. No caso previsto no inciso II deste artigo não serão permitidas transferências para o 

primeiro e para os dois últimos períodos letivos do currículo escolar.  

 

DA COMPROVAÇÃO DE MATRÍCULA NA INSTITUIÇÃO DE ORIGEM 

Artigo 2º.  Os candidatos selecionados para a segunda etapa de provas deverão entregar no 

Serviço de Graduação da ECA, no período previsto no cronograma anexo, original do 

atestado de matrícula, carimbado e assinado pelo setor responsável na Instituição de origem 

ou em que conste forma de verificação eletrônica de autenticidade. 

§ 1º. O atestado de matrícula deverá estar atualizado para o semestre ou ano letivo vigente e 

conter o nome do curso e habilitação do candidato. 

§ 2º. Os candidatos selecionados para a segunda etapa de provas e que estejam com a 

matrícula trancada poderão entregar atestado correspondente ao trancamento, nas mesmas 

condições requeridas para a apresentação do atestado de matrícula.  

 

DAS PROVAS 

Artigo 3º. As provas serão realizadas nas dependências da ECA e terão a duração máxima 

de 3 (três) horas cada. 

§ 1º. Para a realização da prova, o candidato deverá apresentar um documento de 

identificação oficial com foto. 
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§ 2º. Não será permitido o ingresso dos candidatos nas salas de exame após o horário de 

início das provas. 

§ 3º. As salas de exame serão divulgadas no Serviço de Graduação e na página da ECA na 

internet, conforme cronograma.  

Artigo 4º. As provas de seleção serão elaboradas pelas Comissões de Coordenação dos 

respectivos Cursos. 

Parágrafo único. As bibliografias para as provas teóricas e de habilidades específicas serão 

divulgadas juntamente com esta portaria. 

 

DA CLASSIFICAÇÃO 

Artigo 5º. Serão considerados selecionados os candidatos que obtiverem nota mínima 6,0 

(seis), adotando-se o critério de classificação da maior nota para a menor no preenchimento 

das vagas. 

§ 1º. Não será aproveitada, para a composição da nota final, a pontuação obtida na prova de 

Pré-seleção da FUVEST.  

§ 2º. Em caso de empate entre candidatos à transferência, no exame de seleção, o aluno da 

USP terá preferência sobre os de outras instituições de ensino superior. 

§ 3º. Na eventualidade de vagas não preenchidas pelos candidatos aprovados será 

convocado o próximo candidato selecionado, para matrícula no dia subsequente. 

 

DA MATRÍCULA 

Artigo 6º. Os candidatos selecionados deverão efetuar matrícula no Serviço de Graduação 

da ECA, no dia e horários previstos no cronograma anexo. 

Parágrafo único. A matrícula presencial dependerá, obrigatoriamente, da apresentação 

seguintes documentos: 

I – atestado de matrícula atualizado para o semestre ou ano letivo vigente e em que conste o 

nome do curso e habilitação (original). 

II – certificado de conclusão do curso de Ensino Médio ou equivalente e respectivo histórico 

escolar, ou diploma de curso superior devidamente registrado (uma cópia autenticada ou 

acompanhada do original); 

III – documento de identidade oficial (uma cópia autenticada ou acompanhada do original); 

IV– uma foto 3x4, recente (original, com menos de um ano). 

 

DAS ADAPTAÇÕES 

Artigo 7º. Para a dispensa de disciplinas, o candidato selecionado deverá entregar, nos dias 

previstos no calendário, original do Histórico Escolar e dos programas das disciplinas 

aprovadas, devidamente autenticados pela Instituição ou Unidade de origem, bem como 

formulário de aproveitamento de estudos devidamente preenchido, disponível no Serviço de 

Graduação e na página da ECA na internet. 

Parágrafo único. Para o aproveitamento de créditos em disciplinas optativas livres cursadas 

na USP, o candidato selecionado deverá entregar apenas o original do Histórico Escolar, 

devidamente autenticado pela Unidade de origem. 
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DISPOSIÇÕES FINAIS. 

Artigo 8º. A inscrição implicará no conhecimento da presente portaria e de seus anexos e na 

aceitação das condições do processo seletivo, das quais o candidato não poderá alegar 

desconhecimento. 

§ 1º. Não serão aceitas a entrega de documentos, a realização de provas ou a matrícula fora 

dos prazos definidos no cronograma deste processo. O não comparecimento aos locais 

indicados, nas datas e horários determinados, implicará na exclusão do candidato do 

processo de transferência. 

§ 2º. A apresentação de documentos e a matrícula poderão ser realizadas através de 

instrumento de procuração simples (sem autenticação), desde que original e assinado pelo 

candidato.  

Artigo 9º. Não haverá revisão ou vista de provas. 

Artigo 10. Casos omissos serão analisados pelo Presidente da Comissão de Graduação, 

ouvido o Coordenador do Curso em questão. 
 

VAGAS 

Curso/Complemento Vagas 

Biblioteconomia - matutino 2 

Biblioteconomia - noturno 3 

Licenciatura em Educomunicação - noturno 3 
 

CRONOGRAMA 

Atividade Período 

Comprovação de matrícula na instituição de origem: entrega de 

atestado de matrícula no Serviço de Graduação da ECA-USP, Av. 

Prof. Lúcio Martins Rodrigues, 443, Prédio 1, 1º andar, sala 113. 

São Paulo-SP.  

Documento necessário: Atestado de Matrícula atualizado. 

 

25 e 26 de junho de 2018 

das 9h às 13h ou 

das 18h às 20h. 

Divulgação dos locais de prova, no Serviço de Graduação e no 

site: www3.eca.usp.br/graduacao/transferencia 

Até 17 de agosto de 2018. 

Provas teóricas, para os cursos de Biblioteconomia (matutino e 

noturno) e Licenciatura em Educomunicação (noturno). 

Trazer documento de identidade. 

30 de agosto de 2018, 

às 14h  

Divulgação resultado, no Serviço de Graduação e no site: 

www3.eca.usp.br/graduacao/transferencia 

05 de outubro de 2018 

Matrícula, no Serviço de Graduação da ECA. Documentos 

necessários: Certificado de conclusão do curso de Ensino Médio e 

respectivo histórico escolar (uma cópia); RG (uma cópia); uma foto 

3x4 recente. 

03 a 10 de dezembro de 

2018, das 9h às 13h ou 

das 18h às 20h. 

Período para solicitação de dispensa de disciplinas 

(Aproveitamento de Estudos), no Serviço de Graduação da ECA-

USP. Documentos necessários: Histórico Escolar e programas das 

disciplinas aprovadas, devidamente autenticados pela Instituição ou 

Unidade de origem. 

 

21 a 24 de janeiro de 2019, 

das 9h às 13h ou 

das 18h às 20h. 
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