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Edital FO nº 20/2018 de Transferência Interna
O Diretor da Faculdade de Odontologia de São Paulo, Prof. Dr. Rodney Garcia Rocha,
de acordo com a deliberação da Comissão de Graduação, comunica que estarão
abertas as inscrições para o preenchimento de 05 (cinco) vagas no período integral e
03 (três) vagas no período noturno para fins de Transferência Interna, para o 1º
semestre de 2019, no período de 29 de novembro a 05 de dezembro de 2018, junto ao
Serviço de Graduação da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo,
pelo e-mail gradfo@usp.br.
I. Da Inscrição
1) Poderão se inscrever-se à seleção para fins de Transferência Interna alunos
regularmente matriculados nos cursos de graduação em Odontologia da Universidade
de São Paulo (campi de Bauru, Ribeirão Preto e São Paulo), que não sejam ingressantes
em 2019.
2) Os documentos exigidos para a inscrição são:
a) requerimento de inscrição disponível no link: http://www.fo.usp.br/?page_id=734
b resumo escolar das disciplinas cursadas na Faculdade de origem.
3) A documentação de inscrição deverá ser digitalizada e enviada ao e-mail
gradfo@usp.br.
II. Da Seleção
1) A seleção constará de análise do resumo escolar.
2) Os critérios de classificação serão:
a) Alunos sem reprovação e com maior número de créditos integralizados.
b) Média ponderada.
3) Em caso de empate na avaliação, terão prioridade no preenchimento das vagas os
alunos regularmente matriculados na Faculdade de Odontologia da USP, curso diurno
e noturno.
4) O resultado deste processo será divulgado na página da Comissão de Graduação da
FOUSP no link: http://www.fo.usp.br/?page_id=734 no dia 19 de dezembro de 2018.
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III. Disposições Gerais
1) As matrículas decorrentes da transferência para os alunos da FOUSP serão
realizadas no sistema Júpiter na 2ª interação.
2) As matrículas decorrentes da transferência para os alunos oriundos dos campi de
Bauru e Ribeirão Preto deverão ser realizadas pessoalmente, no 1º semestre de 2019,
no período de 07 a 09 de janeiro de 2019, das 09h às 11h e das 14h às 16h no Serviço
de Graduação da FOUSP, Av. Prof. Lineu Prestes, 2227 – Cidade Universitária – São
Paulo/SP.
3) Após a transferência, os aprovados oriundos da FOB e FORP somente poderão ser
dispensados de cursar disciplinas já frequentadas e aprovadas em sua unidade de
origem se obtiverem parecer favorável de equivalência por parte das respectivas
disciplinas do curso de graduação em Odontologia da FOUSP.
4) Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Graduação da FOUSP.
São Paulo, 28 de novembro de 2018.
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