UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO

EDITAL DE TRANSFERÊNCIA EXTERNA 2021 – GRADUAÇÃO – Nº 001/2020
CURSO DE TERAPIA OCUPACIONAL
A Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo estará recebendo, na Seção de
Alunos, Avenida Bandeirantes, 3900 – Ribeirão Preto-SP, nos dias 11 a 13 de janeiro de 2021, no
horário as 12h00 às 17h00, os documentos dos candidatos aprovados na pré-seleção realizada pela
FUVEST, para o preenchimento de 03 (três) vagas disponíveis para o 3º semestre do curso de Terapia
Ocupacional da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo.
I – DAS VAGAS
03 (três) vagas para o 3º semestre (2º ano)
II- DAS INSCRIÇÕES
Poderão inscrever-se para o exame de transferência alunos regularmente matriculados em outras
instituições de ensino superior do país ou do exterior, que estejam cursando no mínimo o segundo
semestre do currículo do curso da Instituição de origem.
III- DA DOCUMENTAÇÃO
Atestado de Matrícula
RG (original e uma cópia simples)
Curriculum Vitae (segundo modelo – Anexo I)
Histórico Escolar - contendo:
Nome;
Carga horária;
Programa de cada disciplina cursada, (fornecido pela própria Instituição),
Critérios de aprovação (adotados na Instituição de origem);
Informação expressa de que o candidato está matriculado em curso de Terapia Ocupacional.
Somente serão aceitas documentações entregues no período determinado no calendário, não
sendo permitida a apresentação posterior de qualquer outra documentação.
IV-DOS CRITÉRIOS
1. Prova específica com base no programa constante do Anexo II, de caráter eliminatório,
sendo necessária a obtenção de nota igual ou superior a 5 (cinco) para prosseguimento do
candidato para a etapa seguinte. Será divulgada uma lista, por ordem alfabética, dos
candidatos selecionados, sem divulgação das notas obtidas. Ao final de todo o processo,
qualquer inscrito poderá requerer suas notas específicas.
2. Avaliação do Curriculum Vitae e do Histórico Escolar com entrevista dos candidatos
selecionados na prova específica.
3. A nota final será calculada como média ponderada da prova específica (peso 6) e a nota da
avaliação do Curriculum Vitae, Histórico Escolar e Entrevista (peso 4).
4. Em observância ao Parágrafo 2º do Artigo 78 do Regimento Geral, em caso de empate entre
candidatos à transferência, o aluno USP terá preferência sobre os de outras instituições de
ensino superior. Persistindo o empate, prevalecerá a nota obtida na prova específica.
V- DA PROVA ESPECÍFICA
A prova de seleção consistirá de 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, com duração de 3 horas.
VI- DA SELEÇÃO
Será realizada por uma Comissão de Seleção constituída por, pelo menos, 3(três) membros
indicados pela Comissão de Graduação da FMRP-USP. A Comissão de Seleção procederá à elaboração e
correção da prova específica, bem como análise do Curriculum Vitae, Histórico Escolar e Entrevista dos
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candidatos, atentando para as equivalências das disciplinas cursadas pelo candidato em sua instituição de
origem e as que constam na estrutura curricular do Curso de Terapia Ocupacional da FMRP-USP.
VII – DO CALENDÁRIO
Dia 11 a 13/01/2021: Apresentação de documentos pelos pré-selecionados;
Dia 01/02/2021: Realização da prova específica (2ª fase), a partir das 8h, na sala 2A do Bloco Didático
da FMRP;
Dia
03/02/2021:
Divulgação
do
resultado
da
prova
específica
no
site
http://cg.fmrp.usp.br/transferencias/transferencias-externas-usp/
Dia 05/02/2021: Entrevistas a partir das 9h na sala 2A do Bloco Didático da FMRP;
Dia 26/02/2021: Divulgação do resultado no site http://cg.fmrp.usp.br/transferencias/transferenciasexternas-usp/
De 01 e 02 de março de 2021 – Manifestação de compromisso com a matrícula pelo candidato na Seção
de Alunos e Cursos da FMRP-USP. O não comparecimento do candidato classificado implicará na
convocação do próximo classificado da lista de espera.
A matrícula só será permitida aos candidatos selecionados que comprovarem, mediante histórico escolar,
que completaram o segundo semestre do currículo do curso da Instituição de origem, tendo sido
aprovados em todas as disciplinas.
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ANEXO I
Modelo de Curriculum Vitae
1 – DADOS PESSOAIS
Nome:....................................................................................................................
Endereço:.........................................

Cidade:..........................

UF:.............

Filiação: ..................................................................................................................
Data de nascimento:………………… Sexo:………..

Estado Civil:….....

2 – FORMAÇÃO INTELECTUAL
1º Grau
2º Grau
3º Grau
3 – ATIVIDADES PARA O APRIMORAMENTO PESSOAL
Estágios
Bolsas de estudo (Bolsa trabalho, Iniciação Científica, Monitoria, PET, outras)
Participação em eventos (curso, congresso, fórum, palestra, seminário, simpósio, workshop, outros)
4 – PRODUÇÃO CIENTÍFICA (indicar autores, título, revista/evento, ano, etc…)
Comunicações em Congressos (pôster, oral)
Resumos publicados
Trabalhos completos publicados
Outras publicações
5 –PARTICIPAÇÃO ACADÊMICA EM ATIVIDADES EXTRACURRICULARES
Colegiados Universitários (Conselho de Departamento, Comissões, Congregação e outros)
Centro Acadêmico
Associação Atlética
Ligas
6 – CONHECIMENTOS DE LÍNGUAS E DE INFORMÁTICA
7 – INTERESSES E APTIDÕES PESSOAIS
Artes (teatro, dança, pintura, música, literatura, outros)
Esportes
Jornalismo
Atividades sociais (voluntário)
8 – INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Digite qualquer outra informação que não tenha sido solicitada e que você acha importante para o seu
currículo, como experiências profissionais ou outra atividade
Data:……………………..

Assinatura:…………………………………………
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ANEXO II
PROGRAMA PARA PROVA ESPECÍFICA - 2021
Transferência para 3º semestre (2º ano) do Curso de Terapia Ocupacional FMRP/USP
ANATOMIA HUMANA
Anatomia Geral: introdução ao estudo da anatomia humana, nomenclatura anatômica, planos e eixos
anatômicos, tipos humanos constitucionais; osteologia, artrologia, miologia, angiologia, neurologia,
fundamentos de anatomia radiológica e de superfície, esplancnologia e tegumento, sistema nervoso.
Anatomia Sistemática: anatomia do sistema digestivo, anatomia do sistema urinário, anatomia do sistema
reprodutor masculino e feminino, anatomia do sistema respiratório.
Anatomia Topográfica Funcional e Aplicada: paredes do tronco, anatomia da cabeça e pescoço, coluna
vertebral, dos membros superiores e inferiores
GENÉTICA
Estrutura e função do DNA; Regulação Gênica; Citogenética; Alterações Cromossômicas; Herança
Monogênica; Cromossomopatias; Mutagênese; Efeitos Biológicos e Genéticos das Radiações;
Teratogênese; Heranças não clássicas; Heranças Multifatorial; Aplicações da Genética Molecular na
Saúde; Herança Mitocondrial
CITOLOGIA, HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA
Métodos de estudo das células; A célula e suas organelas; Tecido Epitelial; Tecido conjuntivo: elemento
da matriz extracurricular; Pele. Cartilagem e osso; Ossificação e reparo de fratura; Tecidos musculares;
Tecido nervoso; Sistema cardiovascular e sangue; Gametogênese e fertilização; As duas primeiras
semanas de desenvolvimento embrionário humano; Gastrulação; Neurulação; Somitogênese
BIOQUÍMICA
Água e biomoléculas; Aminoácidos, peptídeos e proteínas; Enzimas, vitaminas e coenzimas;
Carboidratos, lipídios e ácidos nucléicos; Ciclo de Krebs e bioenergética; Transporte de elétrons e
fostorilação oxidativa
FUNDAMENTOS DE TERAPIA OCUPACIONAL
Conhecimento dos fundamentos históricos e sócio-culturais que interferiram no processo de surgimento e
desenvolvimento da Terapia Ocupacional
INTRODUÇÃO À TERAPIA OCUPACIONAL
A constituição do campo profissional no Brasil, enfocando a inserção na atenção à saúde, educação e nos
programas sociais e a populações atendida pelo terapeuta ocupacional.
Campos de atuação do terapeuta ocupacional
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS À SAÚDE
Os Espaços sociais e classes sociais
A disciplinarização dos corpos
O discurso sobre a doença
Os usos sociais do corpo
As doenças, os doentes e os especialistas
Saúde-doença como processo social
Representações sociais sobre corpo e doenças
Antropologia da Saúde
Sociologia da Saúde
Cultura, Sociedade e Instituições
Determinantes Sociais de Saúde
Sexo, gênero, sexualidade e raça

