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O Instituto de Ciências Biomédicas da USP abre inscrições para Transferência Interna de alunos de
graduação da Universidade de São Paulo, para ingresso no 1º semestre de 2019, visando preencher
2 (duas) vagas do curso de Bacharelado em Ciências Biomédicas de período integral.
Requisitos
- Estar regularmente matriculado em qualquer curso de graduação da USP.
- Não ter ultrapassado dois terços do tempo ideal de duração do curso de origem.
- Não ter reprovação em mais de 30% dos créditos no curso de origem.
Inscrição
De 10 a 14 de dezembro de 2018 das 09:00 às 12:00 e das 14:00 às 16:00 horas, na Seção de
Graduação, localizada no Edifício ICB III, Av. Prof. Lineu Prestes, 2.415 – C. Universitária – Butantã.
Para se inscrever o candidato deverá apresentar à Seção de Graduação do ICB, os seguintes
documentos:
1) Atestado de matrícula do curso de origem (Jupiterweb);
2) Histórico Escolar do curso de origem, com notas e carga horária das disciplinas cursadas
(Jupiterweb);
3) Documento de Identidade (original);
4) Formulário fornecido pela Seção de Graduação do ICB.
Os candidatos matriculados no curso de Bacharelado em Ciências Fundamentais para a Saúde do
ICB deverão apresentar requerimento, dirigido à Comissão de Graduação, justificando a inscrição.
Seleção
Prova escrita – dia 22/01/2019 das 9:00 às 12:00 horas, na Sala 206 do Anexo Didático de
Anatomia, Av. Prof. Lineu Prestes, 2.415 – Cidade Universitária – Butantã (o candidato deverá
apresentar documento de identificação com foto). O conteúdo programático da prova poderá ser
consultado na página eletrônica da Seção de Graduação/ICB.
Classificação e preenchimento de vagas
Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 5,0 (cinco) na
prova escrita.
Serão convocados, obedecida a ordem decrescente de classificação na prova escrita, os candidatos
habilitados até o limite do número de vagas. Em caso de empate terá prioridade o candidato aluno
do curso de Bacharelado em Ciências Fundamentais para a Saúde – ICB e, em seguida, o candidato
com maior média ponderada (incluindo reprovações, se houver) no curso de origem.
Resultado e Matrícula
O resultado da seleção será divulgado no dia 08/02/2019 pela página eletrônica do ICB ou
pessoalmente na Seção de Graduação do ICB-USP.
A matrícula, até o limite de vagas, será nos dias 11 e 12/02/2019, das 09:00 às 12:00 e das 14:00 às
16:00 horas, na Seção de Graduação do ICB, Edifício Biomédicas III.
Perderão o direito à vaga os candidatos que não comparecerem para matrícula na data citada.

