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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 FARMACÊUTICAS DE 

RIBEIRÃO PRETO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (FCFRP/USP). 

A Diretora da FCFRP/USP, Profa. Dra. Maria Vitória Lopes Badra Bentley, 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); 

 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.  
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 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 equivalência dos conteúdos das 

disciplinas cursadas na instituição de origem com os do curso pretendido.  

As equivalências serão analisadas pelos docentes responsáveis 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 poderão 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: 

Número 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 
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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 preferência 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 Serviço 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);  
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 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. 

 

 

 

FABÍOLA ATTIÉ DE CASTRO 
Suplente da Presidente da Comissão de Graduação em exercício 

FCFRP/USP 
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ANEXO I – CRONOGRAMA DO PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA 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 

 


