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TRANSFERÊNCIA INTERNA  

INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

1º PERÍODO LETIVO DE 2013 

 
O Serviço de Graduação do Instituto de Ciências Biomédicas da USP receberá nos dias 21 e 22 de 

janeiro de 2013, das 08:00 às 16:30 horas, na Seção de Graduação do ICBIII localizado a Av. Prof. 

Lineu Prestes, 2.415 – Cidade Universitária – Butantã, inscrições de transferência interna para o 

preenchimento de 01 (uma) vaga de período integral para o curso de Ciências Biomédicas, com 

ingresso no 1º semestre de 2013.  

 

Poderão se inscrever alunos regularmente matriculados no curso de Ciências Fundamentais para a 

Saúde e em demais cursos de graduação da USP, dentro das carreiras incluídas na Área Biológicas, 

conforme denominação da Fuvest.  

 

Condições para a inscrição:  

- Não ter ultrapassado dois terços do tempo ideal de duração do curso de origem; 

- Não ter sido reprovado em mais de 30% dos créditos em que se matriculou. 

 

Os candidatos alunos do ICB deverão apresentar requerimento dirigido à Comissão de Graduação 

justificando a inscrição. 

 

Os candidatos externos ao ICB deverão apresentar os seguintes documentos:  

1) Atestado de matrícula do curso de origem; 

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

3) Cópia do RG. 

 

Os candidatos externos ao ICB deverão ainda, ter aproveitamento no curso de origem com média 

ponderada igual ou superior a 6,0 e serão avaliados através de análise do histórico escolar pela 

Comissão de Graduação do ICB-USP. 

 

As vagas serão preenchidas na seguinte ordem de prioridade: 
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a) Alunos do Curso de Ciências Fundamentais para a Saúde, sob a responsabilidade do Instituto 

de Ciências Biomédicas;  

b) Alunos de outras Unidades da USP. 

Havendo número de inscritos superior ao número de vagas disponíveis, entre os alunos do Curso 

Ciências Fundamentais para a Saúde, serão adotados os seguintes critérios de prioridade:  

1. Alunos sem reprovação e com maior número de créditos integralizados; 

2. Maior média ponderada entre os alunos sem reprovação; 

3. Alunos com uma reprovação e com maior número de créditos integralizados; 

4. Maior média ponderada entre os alunos com uma reprovação, incluindo a nota na disciplina 

reprovada. 

 

Havendo número de inscritos superior ao número de vagas disponíveis, entre os alunos externos ao 

ICB, serão adotados os seguintes critérios de prioridade:  

1. Alunos sem reprovação no curso de origem; 

2. Maior média ponderada no curso de origem; 

3. Alunos com uma reprovação no curso de origem; 

4. Maior média ponderada entre os alunos com uma reprovação, incluindo a nota na disciplina 

reprovada; 

5. Alunos com duas reprovações e, assim, sucessivamente. 

 

O resultado da seleção será divulgado no dia 31 de janeiro de 2013, pelo site www.icb.usp.br e na 

Seção de Graduação do ICB. 

 

A matrícula, até o limite de vagas, será no dia 07 de fevereiro de 2013, das 08:00 às 16:30 horas, no 

Seção de Graduação do ICB, Edifício Biomédicas III.  

 

Caso o candidato selecionado pretenda solicitar aproveitamento de estudos, deverá entregar no 

mesmo dia da matrícula os programas das disciplinas aprovadas e devidamente autenticados pela 

Unidade de origem.  

 

Perderão o direito à vaga os candidatos que não comparecerem para matrícula na data citada. 


