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De acordo com o disposto nos artigos 77 e 78 do Regimento Geral da USP, e com base nos
critérios aprovados pela Comissão de Graduação em 20.03.2017, torna público que dispõe de 17
(dezessete) vagas para o curso de Educação Física e Esporte (39040-100 Núcleo Geral) para a 2ª
etapa do processo de transferência externa 2018.
1) Inscrição para 2ª etapa do Processo de Transferência Externa 2018:
Os Candidatos aprovados na 1ª etapa a ser realizada pela FUVEST deverão entregar nos
dias 25 ou 26.05.2017, das 9h às 12h e das 13h às 16h, no Serviço de Graduação da EEFE,
situada à Av. Prof. Mello Moraes, nº 65, os seguintes documentos:
1.1) Requerimento fornecido pelo Serviço de Graduação da EEFEUSP ao candidato no
momento da inscrição;
1.2) Atestado ou declaração de matrícula, emitido a partir de 01.04.2017, expedido pela
instituição de origem, devidamente carimbada e assinada, onde constem as seguintes
informações: curso, ano ou semestre em que o aluno se encontra matriculado, duração
e reconhecimento do curso pelo MEC;
1.3) Histórico escolar recente do curso superior, devidamente carimbado e assinado pela
instituição de origem, que conste: nota e carga horária das disciplinas cursadas;
1.4) Cópia do histórico escolar e certificado de conclusão do ensino médio.
1.5) Cópia do RG, no caso de estrangeiro apresentar cópia do RNE.
Obs.:
I.

II.

A inscrição poderá ser realizada por procurador que deverá apresentar procuração
simples e RG original ou outro documento oficial com foto.
A documentação relativa ao ensino médio e também aquela referente ao curso
superior, nos casos de terem sido cursados no exterior, deverão estar devidamente
autenticadas pela autoridade consular brasileira no país de onde se originem e sob a
forma de tradução juramentada.

2) Critérios para avaliação e seleção dos candidatos:
2.1) O candidato será submetido às seguintes avaliações:
2.1.1.) Prova escrita: prova de natureza dissertativa cuja temática envolverá assuntos
relacionados ao corpo de conhecimento do curso de Educação Física e Esporte. A
ser realizada no dia 09.08.2017, às 08h00, em uma das salas de aula da
EEFEUSP, com duração de 4h;
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2.1.2.) Entrevista: a ser conduzida pela Comissão de Graduação da EEFEUSP. Que será
realizada no dia 14.08.2017, às 10h30, em uma das salas de aula da EEFEUSP;
3) Sobre a composição da nota:
3.1) A nota final do candidato será representada pela média ponderada das notas obtidas na
prova escrita, na entrevista e no exame de pré-seleção da FUVEST;
3.2) Serão atribuídos os seguintes pesos a cada um dos componentes da média final. A prova
escrita terá peso 1,5 (um inteiro e cinco décimos da nota final); entrevista terá peso 0,7
(sete décimos da nota final); e nota da pré-seleção FUVEST peso 0,8 (oito décimos da
nota final);
3.3) Serão aprovados os candidatos que obtiverem nota final maior ou igual a 7 (sete);
3.4) Caso o número de vagas seja menor que o número de aprovados, o preenchimento das
vagas atenderá ao princípio classificatório;
3.5) 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
proveniente da USP terá preferência sobre os de outras instituições de ensino superior;
3.6) Persistindo o empate, o desempenho na prova escrita será utilizado como critério de
desempate;
3.7) Não haverá revisão de prova e de nota.
4) Divulgação de resultados:
4.1) Os resultados serão divulgados no dia 20.09.2017 no Serviço de Graduação da Escola
de Educação Física e Esporte da USP, das 09h ao 12h e das 13h às 16h. Em nenhuma
hipótese será informado resultado via telefone, e-mail ou qualquer outro tipo de meio de
comunicação.
4.2) O não comparecimento do candidato aprovado para tomar ciência do resultado implicará
na desistência da vaga, sendo chamado o próximo candidato classificado.
5) Matrículas:
5.1) As matrículas dos candidatos aprovados serão realizadas nos dias 28 ou 29 de
novembro de 2017, no Serviço de Graduação da Escola de Educação Física e Esporte
das 09h ao 12h e das 13h às 16h.
5.2) O não comparecimento do candidato aprovado, no período de matrícula, implicará na
desistência da vaga, sendo chamado o próximo candidato classificado.
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