Edital da 2ª Etapa de Transferência Externa - 2021
Curso de Bacharelado em Enfermagem
A Diretoria da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo
(EERP-USP), consoante à deliberação da Comissão de Graduação e tendo em vista o
cronograma aprovado pelo Conselho de Graduação da USP, comunica que estão
disponíveis para o processo de Transferência Externa da USP, 03 (três) vagas, para
ingresso no Curso de Bacharelado em Enfermagem - 3º semestre (2º ano).
Critérios de seleção:
Os interessados na vaga do Curso de Bacharelado em Enfermagem deverão estar
regularmente matriculados no ano letivo de 2020, em curso devidamente reconhecido pelo
Ministério da Educação (MEC) da área de Ciências Biológicas, da USP ou de outra
Instituição de Ensino Superior (IES).
De acordo com o Regimento Geral da USP, art. 77, parágrafo único, não serão permitidas
transferências, de alunos de outras IES, para o primeiro e os dois últimos períodos letivos do
currículo escolar.
Fase eliminatória:
Serão eliminados os candidatos:
1) Matriculados a partir do penúltimo ano do curso na IES de origem;
2) Que não tenham concluído pelo menos 2 semestres do curso na IES de origem,
comprovado no ato da inscrição;
3) Cujo número de reprovações ultrapasse 10% (dez por cento) do conjunto de disciplinas
apresentado no histórico escolar.
Fase classificatória:
Serão classificados os candidatos:
Segundo a pontuação obtida no exame de pré-seleção realizado pela FUVEST, em ordem
decrescente, até o preenchimento do número de vagas.
Critérios de desempate:
1) Aluno da USP terá preferência sobre os de outras IES (Regimento Geral da USP, art. 78,
§ 2º);
2) Aluno oriundo de curso de Enfermagem;
3) Aluno que tiver o menor número de reprovações em disciplinas no seu curso de origem;
4) Aluno que tiver a maior média, com reprovações;
5) Aluno que tiver a maior carga horária cursada.

Documentação para inscrição:
A documentação dos candidatos pré-selecionados pela FUVEST, na 1ª fase, será recebida
pelo Serviço de Graduação da EERP-USP, situado à Av. Bandeirantes, 3900, Ribeirão
Preto, no período de 11 a 13 de janeiro de 2021, das 08 às 10h e das 12h30 às 16h.
Documentos necessários para inscrição - 2ª fase:
1) Requerimento de inscrição fornecido pelo Serviço de Graduação no ato da inscrição, e
disponível no site da EERP-USP, em http://www.eerp.usp.br/undergraduation-home/;
2) Atestado de matrícula, fornecido pela IES de origem, constando curso, ano ou período
em que o aluno encontra-se matriculado (original e cópia);
3) Histórico escolar contendo notas, créditos e carga horária de cada disciplina cursada na
IES (original e cópia);
4) Documento de identidade (RG) e CPF (original e cópia).
Divulgação do resultado:
O resultado será divulgado dia 05/02/2021, no site da EERP-USP, em
http://www.eerp.usp.br/undergraduation-home/,
devendo
o
candidato
selecionado
comparecer, pessoalmente, dias 08 e 09/02/2021, das 12h30 às 17h, no Serviço de
Graduação da EERP-USP, para:
1) Tomar ciência do resultado e manifestar interesse pela vaga;
2) Apresentar histórico escolar atualizado, contendo notas, créditos e carga horária de cada
disciplina cursada na IES (original e cópia);
3) Apresentar programa de cada disciplina cursada e aprovada, devidamente autenticado
pela IES*, (original e cópia).
*Para estudos validados pela IES de origem (aproveitamento de estudos), deverá ser
apresentado o programa da disciplina efetivamente cursada, juntamente com o respectivo
histórico escolar, desde que cursada nos últimos cinco anos.
O não comparecimento implicará na desistência da vaga, sendo convocado o próximo
candidato classificado.
Os candidatos não selecionados poderão retirar a documentação somente por
agendamento, pelo gradenf@eerp.usp.br, no dia 16/03/2021, das 12h30 às 16h, no Serviço
de Graduação da EERP-USP. Após esse período, os documentos serão inutilizados.
Aproveitamento de Estudos:
1) A aprovação no processo seletivo não garante a obtenção de equivalência para as
disciplinas cursadas. Portanto, após aprovação no processo seletivo, os selecionados
terão seus programas de disciplinas cursadas e histórico escolar analisados pelos
Departamentos da EERP-USP, para efeito de adaptação curricular;
2) Os candidatos selecionados que efetuarem matrícula, no período indicado, poderão
solicitar, via requerimento, os possíveis aproveitamentos de estudos de disciplinas
cursadas, no prazo de até dez dias após a matrícula;
3) Disciplinas cursadas fora da USP somente poderão ser aproveitadas até o limite de dois
terços do total de créditos fixado para integralização do respectivo currículo (Regimento
Geral da USP, art. 79, parágrafo único);
4) Poderão ser solicitadas provas específicas para cada disciplina, a critério dos
Departamentos.

Matrícula:
A matrícula deverá ser efetivada no período de 05/04 e 06/04/2021, das 12h30 às 16h, com
a apresentação de cópia, acompanhada do original, dos seguintes documentos:
1) Atestado de matrícula do curso de origem, constando que está regularmente matriculado
(original e cópia);
2) Histórico escolar contendo notas, créditos e carga horária de cada disciplina cursada na
IES de origem (original e cópia);
3) Programa de cada disciplina cursada e aprovada, devidamente autenticado pela IES,
referente ao 2º semestre de 2020 (original e cópia);
4) Certificado de conclusão do curso de Ensino Médio e respectivo histórico escolar
(original e cópia);
5) Certidão de nascimento ou casamento (original e cópia);
6) Documento de identidade (RG) e CPF (original e cópia);
7) Carteira de vacinação atualizada (original e cópia);
Cronograma:
Inscrições dos pré-selecionados pela FUVEST
Divulgação do resultado final
Manifestação de interesse e apresentação dos programas das
disciplinas e histórico escolar
Convocação de candidato para vaga remanescente, se houver
Análise dos programas das disciplinas e histórico escolar
Matrícula dos candidatos selecionados
Solicitação de aproveitamento de estudos

11 a 13/01/2021
05/02/2021
08 e 09/02/2021
10/02/2021
10/02 a 31/03/2021
05/04 e 06/04/2021
05/04 e 06/04/2021

Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão de Graduação da EERPUSP.
EERP-USP, aos 09 de março de 2020.
Atualizado em 18/12/2020.

