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INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS – COMISSÃO COORDENADORA DO
CURSO DE BACHARELADO EM CIÊNCIAS FUNDAMENTAIS PARA A SAÚDE
Edital ICB COC CFS 01/2017
A Comissão Coordenadora do Curso de Bacharelado em Ciências Fundamentais para a
Saúde do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo torna pública
a abertura das inscrições para o processo seletivo de transferência interna para
ingresso no Curso de Bacharelado em Ciências Fundamentais para a Saúde no primeiro
semestre de 2018:
1. Poderão ser inscritos para o Curso de Bacharelado em Ciências Fundamentais para a
Saúde do ICB alunos regularmente matriculados nos diversos Cursos de Graduação da
Universidade de São Paulo. O ingresso no Curso ocorrerá por transferência, após
aprovação em processo de seleção.
2. As inscrições serão realizadas no período de 18 de setembro de 2017 a 1º de
novembro de 2017, presencialmente na Seção de Graduação do ICB, situada à Av. Prof.
Lineu Prestes, 2.415 – Edificio Biomédicas III - Cidade Universitária – Butantã, no
horário das 09 às 12h e das 14 às 16 horas, ou pela internet através da página
eletrônica http://www.icb.usp.br/cfs/ .
2.1. A inscrição será efetivada após a veriﬁcação, a partir de informação do Sistema
Jupiterweb, de que o candidato é aluno regularmente matriculado em curso de
graduação da USP e não está cursando o último semestre. Não será aceita inscrição de
aluno com trancamento total do curso.
2.2. No ato da inscrição, o candidato, além das informações solicitadas no formulário,
deve entregar uma cópia de seu currículo Lattes.
3. Serão oferecidas 10 vagas para ingresso no 1º semestre de 2018, que poderão ou
não ser preenchidas em sua totalidade.
4. O processo seletivo será conduzido por uma Comissão de Seleção, composta por 3
membros titulares e 2 suplentes, pertencentes ao quadro docente do ICB-USP,
indicados pela Comissão Coordenadora do Curso (CoC) para essa ﬁnalidade.
4.1. A CoC indicará o Presidente, entre os membros titulares da Comissão de Seleção.
5. O Processo Seletivo constará de Prova Escrita e Arguição Pública de Currículo.
5.1. Prova escrita: prova de conhecimentos gerais, entendendo-se como tal o seguinte
conjunto de disciplinas que compõem o núcleo comum do Ensino Médio: Biologia,
Física, Inglês, Matemática e Química, constituída de 10 a 15 questões dissertativas. Não
há indicação de bibliograﬁa básica.
5.1.1. A prova escrita terá duração máxima de 3 horas e será avaliada numa escala de 0
a 10.
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5.2. Arguição Pública de Currículo: a arguição será aberta ao público; durante a
arguição, será analisado o histórico escolar do candidato, disponível no sistema
Jupiterweb, e o currículo Lattes entregue no ato da inscrição. O candidato será arguido
pela Comissão de Seleção que irá:
a) avaliar a capacidade do candidato para ingressar no curso, com base em seu
currículo Lattes e histórico escolar;
b) avaliar o mérito do candidato, valorizando a qualidade de suas atividades
acadêmicas, participação em eventos e cursos extracurriculares;
5.2.1. A Arguição Pública do Currículo será realizada conjuntamente, com a presença
de todos os candidatos, e terá duração mínima de 1 hora e duração máxima de 6 horas,
em função da quantidade de candidatos.
5.2.2. Todos os candidatos serão arguidos sobre os itens listados acima.
5.2.2. A Arguição Pública do Currículo será avaliada numa escala de 0 a 10.
5.3. O resultado ﬁnal do processo seletivo será o conjunto da prova escrita e da
arguição pública do currículo. Para o cálculo da nota ﬁnal será atribuído:
- Prova Escrita: peso 1
- Arguição Pública do Currículo: peso 2.
5.4. A nota ﬁnal será atribuída numa escala de 0 a 10, sendo considerado aprovado o
candidato com nota ﬁnal igual ou superior a 5,0 (cinco).
5.4.1. Em caso de empate o desempate será feito considerando a maior nota na
arguição pública do currículo.
5.5. As vagas oferecidas serão preenchidas pela ordem de classiﬁcação através das
notas ﬁnais obtidas pelos candidatos.
6. O cronograma ﬁxado para o Processo Seletivo será:
- Inscrições: de 18 de setembro a 1º de novembro de 2017.
- Prova escrita: será realizada em 21 de novembro de 2016, às 9h30.
- Arguição Pública do Currículo: será realizada em 21 de novembro; o horário será
informado durante a realização da prova escrita.
- Divulgação dos resultados: 5 de dezembro de 2017 no site do ICB: www.icb.usp.br e
no D.O.E.
- Confirmação da matrícula dos candidatos aprovados: no período de 11 a 15 de
dezembro de 2017, das 09 às 12 horas e das 14 às 16 horas.
6.1. Os candidatos que não comparecerem nas datas e horários ﬁxados acima, serão
considerados desistentes e eliminados do processo seletivo.
Informações adicionais poderão ser obtidas pelo site http://www.icb.usp.br ou na
Secretaria de Graduação do ICB-USP, através do endereço eletrônico
gradicb@icb.usp.br ou telefone (011) 3091.7726.

