
Edital   -   Segunda   etapa   de   seleção   para   Transferência   Externa   USP   2020  

Instituto   de   Ciências   Biomédicas   (ICB)-   USP  

A   segunda   etapa   do   programa   de   Transferências   USP   2020/2021   aplica-se   aos   alunos  

classificados   na   pré-seleção   da   FUVEST   e   inscritos   para   o   curso   de   Ciências   Biomédicas,   visando  

preencher    04   (quatro)    vagas   de   período   integral.   A   prova   será   realizada   no   dia    16   de   julho   de   2020 ,  

das   09:00   às   12:00   horas,   no   Instituto   de   Ciências   Biomédicas   (ICB),   edifício   ICB   III,   localizado   à   Av.  

Prof.   Lineu   Prestes,   2415   -   Cidade   Universitária   “Armando   de   Salles   Oliveira”   -   São   Paulo.   Os  

candidatos   deverão   entregar   na   Seção   de   Graduação   do   ICB,   das   9:00   horas   às   12:00   horas   e   das  

14:00   horas   às   16:00   horas,   no   Edifício   ICB   III,   localizado   à   Av.   Prof.   Lineu   Prestes,   2415   -   Cidade  

Universitária   “Armando   de   Salles   Oliveira”   -   São   Paulo   nos   dias    25   e   26   de   junho   de   2020 ,   os  

seguintes   documentos:   

1)   Atestado   de   matrícula   da   instituição   de   origem;   

2)   Histórico   escolar   com   nota,   frequência   e   carga   horária   de   todas   as   disciplinas   cursadas;   

3)   Cópia   do   documento   de   identidade   (RG).   

 

I)   Da   prova:   

O   programa   da   prova   dissertativa   está   disponível   para   consulta   na   página   da   Seção   de   

Graduação   do   ICB   (    https://ww3.icb.usp.br/gra/transferencias-biomedicas/    )  

A   prova   será   atribuída   nota   de   0,0   (zero)   a   10,0   (dez).   

II)   Dos   resultados:   

1)   Serão   considerados   aprovados   os   candidatos   que   obtiverem   nota   igual   ou   superior   a   

5,0   (cinco)   na   prova.   

2)   A   lista   dos   aprovados   será   por   ordem   de   classificação   decrescente,   a   partir   da   maior   

nota   obtida   na   prova.   

2.1.   Em   observância   aos   termos   do   parágrafo   2 o    do   artigo   78   do   Regimento   Geral   da   USP,   

em   caso   de   empate   entre   os   candidatos   à   transferência,   o   aluno   da   USP   terá   preferência   sobre   

os   de   outras   Instituições   de   Ensino   Superior.   

2.2.   Em   caso   de   empate   entre   alunos   da   USP,   será   adotado   como   critério   de   desempate   a   

maior   média   ponderada   no   curso   de   origem.   

2.3.   Em   caso   de   empate   entre   alunos   de   outras   Instituições   de   Ensino   Superior,   serão   



adotados   como   critérios   de   desempate,   sucessivamente:   

-   Aluno   matriculado   em   curso   de   Ciências   Biomédicas   e,   entre   estes,   os   com   maior   média   

aritmética   das   notas   das   matérias   aprovadas   no   curso   de   origem.   

-   Aluno   matriculado   em   outros   cursos   e,   entre   estes,   os   com   maior   média   aritmética   das   

notas   das   matérias   aprovadas   no   curso   de   origem.   

3)   Os   resultados   serão   divulgados   no   dia    28   de   julho   de   2020 ,   na   seção   Comunicados   da   

Graduação   do   website   do   ICB   ( https://ww3.icb.usp.br/gra/ )  

 
III)   Da   convocação   e   matrícula   

Os   alunos   classificados   deverão   comparecer   para   matrícula   no   dia    30   de   julho   de   2020 ,  

impreterivelmente.   O   não   comparecimento   implicará   na   perda   da   vaga   de   transferência.   

Em   caso   de   não   preenchimento   das   vagas   na   primeira   chamada,   os   candidatos   aprovados   

serão   convocados   para   matrícula   na   ordem   de   classificação.   

No   ato   da   matrícula   deverão   ser   apresentados   os   seguintes   documentos:   

-   Programa   das   disciplinas   aprovadas   na   instituição   de   origem;   

-   Cópias   dos   documentos   pessoais   (RG   e   CPF);   

-   1   Foto   3X4   

 
Cronograma   da   2a   etapa   de   Transferência   Externa   USP   2020   –   Instituto   de   Ciências   
Biomédicas   
 
-Entrega   de   documentos    :   dias   25   e   26   /06/2020    9:00   h   –   12:00   h   /14:00   h   –   16:00   h   na  
secretaria   de   Graduação   ICB   -   Edifício   ICB   III   -   Av.   Prof.   Lineu   Prestes,   2415   Cidade   Universitária   -   São  
Paulo.  
 
-Prova   dissertativa:   16/07/2020   8:30   –   12:30   h   Edifício   ICB   III   -   Av.   Prof.   Lineu   Prestes,   2415   -   Cidade  
Universitária   -   São   Paulo.  
  
-Resultado:   28/07/2020   seção   Comunicados   da   Graduação   do   website   do   ICB   ( https://ww3.icb.usp.br/gra/ ).  
 
-Matrícula:   30/07/2020    9:00   h   –   12:00   h   /14:00   h   –   16:00   h    na   secretaria   de   Graduação   ICB   -   Edifício   ICB   III  
-   Av.   Prof.   Lineu   Prestes,   2415   Cidade   Universitária   -   São   Paulo   
 


