
 

 

EDITAL DE TRANSFERÊNCIA INTERNA DE ALUNOS PROVENIENTES DE OUTROS 

CURSOS DA USP:  

O Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo receberá inscrições dos alunos 

provenientes de outros cursos da USP para preenchimento de 05 (cinco) vagas para o Curso de 

Geologia (período Integral) e 15 (quinze) vagas para o Curso de Licenciatura em Geociências e 

Educação Ambiental (período noturno). Os aprovados deverão iniciar os cursos no 1º semestre de 

2019, com o início das aulas dia 18.02.2019.  

I - As inscrições serão realizadas nos dias 21 e 22 de janeiro de 2019, no Serviço de Graduação do 

Instituto de Geociências da USP, Rua do Lago nº 562, Cidade Universitária, das 10h00 às 12h00 e 

das 14h00 às 19h00. Poderá inscrever-se aluno regularmente matriculado em sua unidade de 

origem, respeitando os artigos 77 e 78 do Regimento Geral da USP. 

No ato da inscrição o candidato deverá trazer: 1) Atestado de Matrícula referente ao primeiro 

semestre de 2019; 2) Histórico Escolar ou Resumo Escolar com classificação na turma, média 

com reprovações e autenticação eletrônica; 3) Uma cópia (acompanhada do original) do registro 

geral (RG). 

Critérios para seleção: 1) Análise do histórico escolar considerando como critério de classificação o 

melhor desempenho acadêmico; 2) Entrevista classificatória.  

II - A entrevista realizar-se-á no dia 06/02/19 às 14h00, no Instituto de Geociências.  

A avaliação constará da análise do Histórico Escolar dos candidatos, em caráter eliminatório, sendo 

considerado o indicador de mérito acadêmico do aproveitamento médio (Resolução CoG Nº 5237, de 

13 de setembro de 2005). Candidatos com nota inferior a 5,0 serão automaticamente 

desclassificados. No caso de haver mais de três candidatos aptos para transferência por vaga em 

algum dos cursos, serão selecionados para a entrevista classificatória três candidatos por vaga, com 

base nas médias ponderadas. A classificação final será estabelecida pela Comissão com base na 

entrevista. 

III - Divulgação dos resultados: O resultado final será afixado no mural do Serviço de Graduação no 

dia 12 de fevereiro de 2019 e não será informado por telefone.  

IV – Matrícula: Os selecionados para as vagas disponíveis deverão se matricular no dia 15 de 

fevereiro de 2019 (das 10h00 às 12h00 e das 14h00 às 19h00), no Serviço de Graduação do IGc-

USP. O não comparecimento para a matrícula implicará na eliminação do candidato do 

processo de transferência. Os aprovados deverão entregar, no ato da matrícula, os documentos 

listados abaixo. As cópias acompanhadas dos originais para conferência:  

1) Certificado e Histórico do 2º Grau ou Ensino Médio. 

2) Registro  Geral – RG (necessário constar a data de expedição do referido documento). 

3) 01 Foto 3 X 4 recente. 


