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EDITAL DA SEGUNDA ETAPA DO “PROGRAMA DE TRANSFERÊNC IA 
EXTERNA USP – 2015/2016, PARA OS CURSOS DO INSTITUT O DE FÍSICA DE 
SÃO CARLOS-USP. 
 
I – Das vagas: 
 
Bacharelado em Física 
4° Período: 05 vagas 
6° Período: 04 vagas 
 
Bacharelado em Física Computacional 
4° Período: 08 vagas 
6° Período: 11 vagas 
 
Bacharelado em Ciências Físicas e Biomoleculares 
4° Período: 04 vagas 
6° Período: 05 vagas 
 
Licenciatura em Ciências Exatas 
4° Período: 06 vagas 
6° Período: 06 vagas 
 
 

II – Normas do Exame: 
 
Os candidatos aprovados na pré-seleção, a ser realizada pela FUVEST estarão 
automaticamente inscritos para a segunda fase do processo de transferência e 
deverão entregar nos dias 21 e 22/05/2015, das 10h às 12h e das 14h às 16h, no 
Serviço de Graduação do IFSC, ou por correspondência para o Serviço de 
Graduação do IFSC à Av. Trabalhador São-carlense, 400, São Carlos - SP, CEP 
13566-590, constando por fora do envelope "Transferência Externa IFSC 2015-
2016", os seguintes documentos:  
 

1. Atestado de matrícula da instituição de ensino superior de origem com a 
data atual, onde deve constar o ano de ingresso, o período em que o aluno 
se encontra matriculado, a duração, o nível e o reconhecimento do curso;  

2. Histórico escolar do curso superior, contendo as notas e a carga horária 
das disciplinas cursadas, incluídas as reprovações.  

3. Programa das disciplinas cursadas para análise de equivalência 
(devidamente assinadas pela Instituição de origem). 

4. Cópia de Carteira de Identidade (RG). 
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A inscrição enviada por correspondência deverá ser postada com aviso de 

recebimento até o último dia da entrega da documentação, 22/05/2015. 
 

 
III – Seleção: 
 

Os candidatos aprovados na pré-seleção realizada pela FUVEST estarão 
automaticamente inscritos para a segunda etapa do processo que constará de 
análise do histórico escolar, entrevista e uma prov a escrita sobre o 
conteúdo apresentado neste Edital, caso a Comissão de Graduação e CoC 
Licenciatura Ciências Exatas julgar necessário. 

 
Serão considerados aprovados os candidatos que comprovarem, através do 

histórico escolar e ementa das disciplinas, ter cursado e obtido aprovação nas 
disciplinas que servirão de base para a prova escrita. Ou caso seja indicada a 
realização da prova, os candidatos serão considerados aprovados se obtiver nota 
igual ou superior a 5,0 na referida prova.  

 
A convocação para entrevista e/ou para prova escrita será feita no dia 

19/06/2015, página Web do IFSC: http://www.ifsc.usp.br/graduacao/index.php >> 
Avisos e Notícias por  

 
A prova escrita será realizada no dia 24/06/2015, nas dependências do IFSC. 

Os candidatos deverão comparecer ao local da prova com antecedência de 15 
minutos do horário fixado, munidos do original da Cédula de Identidade, sem a 
qual serão impedidos de realizar a prova. 

 
A entrevista será realizada no dia 06/07/2015, nas dependências do IFSC. Os 

candidatos deverão comparecer ao local da entrevista com antecedência de 10 
minutos do horário fixado, munidos do original da Cédula de Identidade.  

 
Havendo empate, será utilizada a nota da fase de pré-seleção. Em caso de 

novo empate, será utilizada a média ponderada das disciplinas cursadas, 
incluídas as reprovações, obedecendo aos seguintes critérios de prioridade: a) 
nenhuma reprovação; b) uma reprovação; c) duas reprovações e assim 
sucessivamente. 
 
OBS.:  De acordo com § 2o. do Artigo 78 do Regimento Geral da USP, 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.   
 
A divulgação do resultado da seleção será no dia 08/07/2015, página Web do 

IFSC: http://www.ifsc.usp.br/graduacao/index.php >> Avisos e Notícias e no 
atendimento do Serviço de Graduação. No dia 13/07/2015 estarão disponíveis os 
atestados de vagas dos candidatos aprovados para retirada. 
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IV – Programa da Prova: 
 

A) Para os cursos de Física, Física Computacional e  Ciências Físicas e 
Biomoleculares 
Física I (FCM0101) e Física II (FCM0102). 
 
B) Para o curso de Licenciatura em Ciências Exatas 
Matemática I (SLC0601); Fundamentos de Mecânica (SLC0624) e Química I – 
Introdução à Química (SLC0660). 

 
Observação: os programas, contendo as respectivas bibliografias, serão os 

vigentes na estrutura curricular do ano de transferência, se encontram disponíveis no 
sistema de graduação Júpiter Web 
(https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/jupDisciplinaBusca?tipo=D), digitando o código ou 
nome da disciplina.  

 
 

V – Dispensa de Disciplinas: 
 

A aceitação de disciplinas cursadas com aprovação na instituição de ensino 
superior de origem, para efeito de contagem de créditos, obedecerá aos 
critérios estabelecidos pelo Conselho Departamental. Para tanto, os 
interessados deverão apresentar o histórico escolar do curso superior 
contendo a carga horária de cada disciplina cursada, nota obtida, porcentagem 
de frequência e respectivo programa das disciplinas. 

 
 

VI – Matrícula: 
 
 No ato da matrícula, a ser feita nos dias 23 e 24/07/2015, o candidato deverá 
apresentar ao Serviço de Graduação a seguinte documentação:  

 
a) Uma foto 3x4 recente;  
b) Uma cópia da certidão de nascimento; 
c) Uma cópia do CPF; 
d) Duas cópias da cédula de identidade;  
e) Duas cópias do certificado de conclusão do Ensino Médio e do respectivo 

histórico escolar. 
 
 
VII – Ingresso no curso: 
 

O candidato aprovado ingressará no curso em que foi aprovado no 2º 
semestre letivo do ano 2015. 

 
 
Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Graduação do IFSC. 


