
INSTITUTO DE QUÍMICA DE SÃO CARLOS 
EDITAL IQSC/USP – 004/2017 
NORMAS PARA A SEGUNDA FASE DO PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA 
EXTERNA PARA INGRESSO NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2018. 
Número de Vagas: Curso de Bacharelado em Química: 06 (seis) vagas para o 3o 
período. 

Após a divulgação do resultado da Pré-Seleção da Fuvest para o processo 
de transferência externa, o Serviço de Graduação do Instituto de Química de São 
Carlos, dará início à 2ª fase do processo de transferência externa. O Serviço de 
Graduação do Instituto de Química de São Carlos receberá nos dias 25 e 26-05-
2017, das 08h30min às 11h30min e das 14h às 16h, dos candidatos selecionados 
ou de seus procuradores, os requerimentos dirigidos ao Diretor da Unidade, 
acompanhados de uma via (original ou autenticada pela Faculdade de origem) dos 
seguintes documentos: 

- Atestado recente de vínculo com a instituição de ensino de origem; 
- Histórico escolar (contendo notas e carga horária das disciplinas); 
- Programas das disciplinas cursadas e aprovadas e, 
- Fotocópia simples do documento de Identidade acompanhado do original 

ou fotocópia autenticada. 
- Curriculum Vitae (Documentado). 
A entrega de todos os documentos se dará somente neste período, no horário 

acima citado, não sendo permitida a apresentação posterior de qualquer outro 
documento. 

Será desclassificado o candidato que não cumprir às exigências do presente 
edital. 

Nessa segunda fase do processo de transferência externa para o curso de 
Bacharelado em Química do IQSC haverá análise do histórico escolar (eliminatória) 
e prova escrita (classificatória). 
DA ANÁLISE DO HISTÓRICO ESCOLAR (ELIMINATÓRIA):  
Serão considerados aprovados os candidatos que comprovarem, através do 
histórico escolar, ter cursado e obtido aprovação em um conjunto disciplinas 
equivalentes as disciplinas relacionadas a seguir: 

- SMA0300 Geometria Analítica; 
- SMA0353 Cálculo I; 
- SQF0318 Introdução à Química;  
- SQF0319 Laboratório de Química Geral;  
- SMA0354 Cálculo II. 
As equivalências serão analisadas pela Comissão de Graduação do IQSC, 

com base nos programas das disciplinas cursadas pelo candidato na instituição de 
origem. Será concedida equivalência para cada uma das disciplinas acima quando 
o seu conteúdo encontrar, no mínimo, 70% de coincidência com o conteúdo do 
conjunto das disciplinas que o candidato cursou e obteve aprovação na instituição 
de origem, sendo também necessário que a carga horária seja igual ou superior à 
disciplina para a qual é pleiteada a equivalência. 

Sendo o número de candidatos aprovados na análise de histórico escolar 
inferior ou igual ao número de vagas disponível para o período a que se refere o 
presente edital, todos os candidatos serão considerados habilitados. 



Sendo o número de candidatos aprovados na análise de histórico escolar 
maior do que o número de vagas disponíveis, todos os candidatos deverão 
submeter-se a uma prova escrita, a ser realizada de acordo com as seguintes 
normas: 
DA PROVA ESCRITA (CLASSIFICATÓRIA): 

A prova escrita será baseada nos programas das seguintes disciplinas:  
- SQF0318 Introdução à Química; 
 

DO RESULTADO FINAL: 
Será considerado habilitado o primeiro candidato classificado de acordo com 

a nota obtida na prova escrita. 
Em caso de empate na classificação, o desempate será baseado nos critérios 

abaixo: 
1 - Alunos da USP terão preferência sobre os de outras instituições de ensino 

superior; 
2 – Será considerada a média aritmética das notas de todas as disciplinas 

cursadas na instituição de origem e o número de reprovações, apurados através de 
análise do histórico escolar, sendo a classificação realizada da seguinte forma: 1o – 
alunos sem reprovações classificados segundo a média aritmética, 2o – alunos com 
uma reprovação classificados segundo a média aritmética, 3o – alunos com duas 
reprovações classificados segundo a média aritmética e assim sucessivamente. 
CALENDÁRIO DO PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA EXTERNA: 

- 25 e 26-05-2017: Entrega dos documentos no Serviço de Graduação do 
IQSC, no seguinte horário: das 08h30min às 11h30min e das 14h às 16h. 

- 26-06-2017: Divulgação do resultado da análise do histórico escolar. 
- 07-07-2017: Realização da prova escrita, às 14 horas, na Sala 01 do Bloco 

Q5 do IQSC/USP, situado a Av. Trabalhador São-carlense, 400, em São Carlos – 
SP. 

- 14-07-2017: Divulgação do resultado final. A partir desta data, estarão 
disponíveis, no Serviço de Graduação do IQSC, os atestados de vagas dos 
candidatos aprovados, os quais deverão ser retirados até o dia 17 de novembro de 
2017. 

- 18 e 19-01-2018: Matrícula dos candidatos aprovados que deverão 
apresentar os seguintes documentos: a) Histórico Escolar do Curso Superior; b) 
Ementa das disciplinas aprovadas; c) Guia de Transferência ou Protocolo; d) 02 
fotos 3x4; e) Cédula de Identidade (2 vias); f) Certidão de Nascimento (1 via); g) 
Certificado de conclusão do 2o Grau e respectivo Histórico escolar (2 vias). 

O programa das disciplinas referidas no presente edital, poderão ser obtidos 
no endereço https://sistemas2.usp.br/jupiterweb, clicando-se no menu “Disciplinas”, 
ou junto ao Serviço de Graduação do Instituto de Química de São Carlos da USP, 
situado à Av. Trabalhador São-carlense, 400, em São Carlos – SP. 
 Maiores informações poderão ser obtidas através do e-mail 
svgrad@iqsc.usp.br ou do fone (16) 3373-9904. 


