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Universidade de São Paulo 
Faculdade de Ciências Farmacêuticas 

 
Edital FCF-ATAC 05/ 2014 

 
Edital da Segunda Etapa da Seleção para Transferência para o Curso de Farmácia-Bioquímica 
 
As provas da segunda fase do Programa de Transferências no 2º semestre de 2014 e no 1º semestre de 
2015 da Universidade de São Paulo para os alunos classificados na pré-seleção da FUVEST, para o curso 
de Farmácia-Bioquímica, que conta com uma vaga, período integral, serão realizadas no dia 08 DE 
SETEMBRO DE 2014, das 13:00 às 18:00 horas, na Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Bloco 13A, sita 
à Av. Prof. Lineu Prestes, 580 – Cidade Universitária “Armando de Salles Oliveira” – São Paulo. 
 
Os candidatos deverão entregar, nos dias 22 e 23 de maio de 2014, das 13:00 às 17:00 horas, os seguintes 
documentos no Serviço de Graduação da FCF-USP: 
1) Atestado de matrícula da Unidade de origem; 
2) Histórico escolar com nota, frequência e carga horária de todas as disciplinas cursadas; 
3) Fotocópia do RG. 
 
I – Das provas: 
Os candidatos serão submetidos à prova dissertativa de conhecimento sobre as disciplinas abaixo 
relacionadas, cujos programas serão retirados no Serviço de Graduação da Faculdade, no momento da 
entrega dos documentos: 
0900113  Biossegurança e Primeiros Socorros; 
0900112  História da Farmácia, Saúde e Sociedade; 
FBF0432 Fundamentos de Farmácia Clínica e Atenção Farmacêutica; 
QBQ0317 Biologia Molecular; 
QFL0230 Química Analítica; 
QFL0341 Estrutura e Propriedades de Compostos Orgânicos; 
QFL0342 Reatividade de Compostos Organicos. 
 
A cada uma das provas será atribuída nota de zero a dez. 
 
II) Dos resultados: 
1) Será considerado aprovado o candidato que obtiver nota igual ou superior a cinco em cada uma das 
provas.  
2) A seleção dos aprovados será feita por ordem de classificação pela maior média aritmética das provas.  
a - 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. 
a.1 - Em caso de empate entre alunos da USP, será adotado como critério de desempate a maior média 
ponderada no curso de origem. 
a.2 - Em caso de empate entre alunos de outras Instituições de Ensino Superior, serão adotados como 
critérios de desempate, sucessivamente: 
- aluno matriculado em Curso de Farmácia ou de Farmácia-Bioquímica 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 08 de outubro de 2014, afixados no mural do Serviço de 
Graduação da FCFUSP (Bloco 13

 
A) e por e-mail aos candidatos. 

 
III) Da convocação e matrícula 
- O aluno classificado deverá comparecer para matrícula no dia 09 de outubro de 2014, impreterivelmente. 
O não comparecimento implicará na perda da vaga de transferência.  
- Havendo vaga remanescente desse processo, os candidatos serão convocados para matrícula, em ordem 
decrescente de classificação. 
 
IV) Dos documentos  
No ato da matrícula deverão ser apresentados os seguintes documentos: 
1) Programa das disciplinas aprovadas na Unidade de origem; 
2) Cópias dos documentos pessoais (CPF, Título de Eleitor, Certificado Militar e Certidão de Nascimento). 
 


