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posto que a educação para a cidadania pauta-se necessariamen-
te por princípios éticos democráticos. Carga horária: 30.

- ERP0131 Educação e Sociedade
Compreensão do contexto educacional e suas relações com 

as condições de vida da população, articulação entre práticas 
educativas e de saúde, a Escola como promotora de saúde e 
a formação crítica dos profissionais técnicos de enfermagem. 
Carga horária: 45.

- ERP0207 Psicologia da Saúde
Enfoque nas concepções da Psicologia que norteiam a 

compreensão das relações entre comportamentos, emoções e 
adoecimento. Carga horária: 30.

- ERP0209 Direitos Humanos em Saúde e Educação
Enfatiza os direitos humanos, civis, políticos e o princípio 

da solidariedade. Direitos de acesso à educação e à saúde. 
Direitos e responsabilidade do usuário dos serviços de saúde. 
Carga horária: 30.

Fase classificatória:
Os candidatos serão classificados em ordem decrescente de 

aproveitamento de crédito. No caso de igualdade de aproveita-
mento de créditos, o desempate será feito, sucessivamente, por 
meio dos seguintes critérios:

1º - Alunos de cursos da USP terão preferência sobre alunos 
de outras instituições de ensino superior;

2º - Maior nota obtida na primeira fase do processo de 
transferência externa USP 2017;

3º - Maior idade.
Divulgação do Resultado:
O resultado será divulgado dia 15/09/2016, no site www.

eerp.usp.br, devendo o candidato selecionado comparecer, pes-
soalmente, dia 19/09/2016, das 12h30 às 17h, no Serviço de 
Graduação da EERP-USP, para tomar ciência do resultado. O 
não comparecimento implicará na desistência da vaga, sendo 
convocado o próximo candidato classificado.

Os candidatos não selecionados poderão retirar a docu-
mentação no período de 19/09 a 19/10/2016, das 12h30 às 17h, 
no Serviço de Graduação da EERP-USP. Após esse período os 
documentos serão inutilizados.

Matrícula:
A matrícula deverá ser efetivada no período de 16 a 

19/01/2017, das 12h30 às 17h, com a apresentação de 01 cópia, 
acompanhada do original, dos seguintes documentos:

1) Atestado de matrícula do curso de origem, constando que 
está regularmente matriculado;

2) Histórico escolar da graduação, completo;
3) Programa das disciplinas cursadas e aprovadas, forneci-

dos pela instituição de origem, devidamente autenticados pela 
IES (do ano de 2016);

4) Certificado de conclusão do curso de Ensino Médio e 
respectivo histórico escolar;

5) Certidão de nascimento ou casamento;
6) Documento de identidade (RG) e CPF;
7) Título de eleitor, com comprovante da última votação 

(a certidão de quitação eleitoral pode ser emitida pelo site do 
Tribunal Superior Eleitoral);

8) Documento militar (sexo masculino);
9) Carteira de vacinação atualizada;
10) Foto 3x4 recente.
Os candidatos que efetuarem matrícula, no período indica-

do, deverão solicitar, via requerimento, os possíveis aproveita-
mentos de estudos.

Disciplinas cursadas fora da USP somente poderão ser apro-
veitadas até o limite de dois terços do total de créditos fixado 
para integralização do respectivo currículo (parágrafo único, 
artigo 79 do Regimento Geral da USP).

Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comis-
são de Graduação da EERP-USP.

 ESCOLA DE ENGENHARIA DE LORENA

 Comunicado
Edital CG-EEL – 01/2016
Regulamenta a Segunda Fase do Processo de Seleção para 

Fins de Transferência Externa da Escola de Engenharia de Lorena 
da Universidade de São Paulo para Ingresso no 2º Semestre 
de 2016.

O Diretor da Escola de Engenharia de Lorena da Univer-
sidade de São Paulo (EEL/USP), torna público aos candidatos 
aprovados na primeira etapa do processo de seleção para fins 
de transferência externa, no exame de seleção da FUVEST, as 
regras do processo de seleção da segunda fase, nos termos do 
presente edital.

I – DAS VAGAS:
Curso de Engenharia Ambiental
08 vagas
Curso de Engenharia Bioquímica
04 vagas
Curso de Engenharia Física
07 vagas
Curso de Engenharia de Materiais
05 vagasII – DAS INSCRIÇÕES
1) Só poderão se inscrever os candidatos aprovados na 

primeira fase do processo de transferência (prova de seleção 
da FUVEST).

2) As inscrições ocorrerão nos dias 19 e 20-05-2016 e 
devem ser efetuadas pessoalmente ou por procuração com firma 
reconhecida em cartório e apresentação de cópia simples do 
documento de identidade do procurador.

3) As inscrições serão feitas no Serviço de Apoio e Infra-
estrutura (antiga DTA) da EEL no Campus I da Escola de 
Engenharia de Lorena (EEL), localizado na Estrada Municipal 
do Campinho S/N°, Bairro do Campinho, Lorena-SP, no horário 
das 14 ás 21h.

4) Para a inscrição, o candidato deverá fazer um requeri-
mento dirigido ao Diretor da EEL.

III – DA PROVA DE SELEÇÃO
1) Esta etapa constará de uma prova dissertativa contendo 

10 questões, cada uma valendo 1 (um) ponto, com duração de 
4 (quatro) horas. Essa etapa avaliará os conhecimentos básicos 
em matemática e física, contendo 5 questões de cada uma das 
áreas.

2) As questões da prova desta Segunda Etapa da Seleção 
serão elaboradas com base nos programas das disciplinas de 
Cálculo I (LOB1003), Cálculo II (LOB1004), Física I (LOB1018) 
e Física II (LOB1019) cursadas pelos alunos do primeiro ano 
da Escola de Engenharia de Lorena, os quais estão disponíveis 
para consulta no site da USP. O candidato deve acessar www.
sistemas.usp.br e clicar no link Sistema JúpiterWeb. Em seguida, 
deve clicar no link Disciplinas e digitar o código de cada uma 
das quatro disciplinas supracitadas para conhecer o programa 
de cada uma destas disciplinas.

3) Será considerado eliminado o candidato que obtiver 
pontuação menor que 3 (três), o que equivale a 30% dos pontos 
da prova da segunda etapa. Não serão concedidas vistas nem 
revisões de provas.

4) Esta prova será realizada no dia 27-06-2016, às 14 horas, 
na Área I do campus da Escola de Engenharia de Lorena (EEL), 
localizado na Estrada Municipal do Campinho S/N°, Bairro do 
Campinho, Lorena-SP.

5) Os candidatos deverão comparecer para esta prova muni-
dos da via original de seu documento de identidade.

IV – DA CLASSIFICAÇÃO E CONVOCAÇÃO
1) A cada candidato classificado será atribuída uma pontua-

ção, conforme os acertos das questões da prova. A nota de cada 
questão terá precisão de 2 casas depois da vírgula.

2) A nota final para efeito de classificação será a nota 
obtida na prova da segunda fase.

3) O critério de desempate entre candidatos com a mesma 
nota final obedecerá a seguinte ordem:

- Atestado de matrícula, fornecido pela instituição de 
origem, constando curso, ano ou período em que o aluno 
encontra-se matriculado;

- Histórico escolar completo;
- Programa das disciplinas cursadas e aprovadas, fornecidos 

pela instituição de origem, devidamente autenticados pela IES;
- Cópias do documento de identidade (RG) e CPF, acompa-

nhadas dos originais.
A Seleção dos Inscritos obedecerá aos seguintes critérios:
Fase eliminatória:
1- Não será analisado histórico escolar de aluno matricula-

do a partir do penúltimo ano do curso de origem;
2- A análise do histórico escolar será realizada com base 

nas disciplinas cursadas com aproveitamento, sendo eliminado 
o candidato que não obtiver equivalência em no mínimo 60% 
dos créditos relativos às disciplinas do primeiro ano do curso 
de Bacharelado e Licenciatura em Enfermagem da EERP/USP, 
abaixo relacionadas:

- 2200006 A Inserção do Estudante na Universidade
Projeto Político Pedagógico do Curso de Bacharelado e 

Licenciatura em Enfermagem; Ser aluno na Universidade de São 
Paulo. A profissão enfermeiro e enfermeiro licenciado: possibi-
lidades de inserção no mundo do trabalho. Carga horária: 15.

- 2200009 Cuidado Integral em Saúde I
Essa disciplina introduz o estudante de enfermagem nos 

serviços de Atenção primária em Saúde no contexto do Sistema 
Único de Saúde. O Território sanitário é apresentado como 
espaço social onde vivem, trabalham e adoecem as pessoas e 
onde os Serviços de Atenção Primária, através de suas equipes e 
das ações intersetoriais; desenvolvem ações de cuidado, de pro-
moção da saúde e prevenção de doenças. Para tal, necessitam 
conhecer e se vincular às famílias, com vistas a compreender 
as necessidades sociais, a produção social do processo saúde e 
doença. Carga horária: 150.

- ERG0202 Anatomia
A disciplina enfoca os conceitos fundamentais para a 

compreensão da organização morfológica dos diferentes siste-
mas do corpo humano. A ênfase na relação forma-função visa 
o entendimento dos meios propedêuticos necessários para o 
desenvolvimento de competências para as intervenções de 
enfermagem. Carga horária: 90.

- ERG0203 Fisiologia
Nessa disciplina serão abordados conceitos básicos que 

permeiam a compreensão dos diferentes sistemas do corpo 
humano, promovendo o entendimento dos meios propedêuticos 
necessários para o desenvolvimento de competências para as 
intervenções de enfermagem. Carga horária: 90.

- ERG0209 Microbiologia
Na disciplina serão estudados os principais microrganismos 

e agentes patogênicos (bactérias, fungos e vírus) de interesse na 
saúde humana, com ênfase na morfologia e estrutura das células 
microbianas, genética bacteriana e mecanismos de aquisição de 
resistência a drogas, nas interações ambiente-microrganismo-
hospedeiro, de acordo com as defesas constitutivas e induzidas 
do hospedeiro e os fatores de virulência bacterianos. Também 
será apresentada uma visão geral sobre coleta, processamento 
analítico e diagnóstico microbiológico em amostras biológicas, 
e nas medidas de prevenção e controle microbiano. Carga 
horária: 60.

- ERM0100 Saúde Ambiental
Promover a aquisição de conhecimentos sobre instrumentos 

básicos de intervenção em diferentes situações de risco presen-
tes no ambiente físico, baseado nos princípios técnicos e científi-
cos que fundamentam o saneamento do meio e sua relação com 
a saúde humana e ambiente. Carga horária: 30.

- ERM0104 Biologia Celular, Histologia e Embriologia
Conceitos e mecanismos fundamentais da organização 

estrutural e funcional da célula eucariota envolvidos no desen-
volvimento do ser humano e suas interfaces com o cuidado em 
saúde. Carga horária: 60.

- ERM0113 Processo Saúde-doença: Modelos de Interpre-
tação e Intervenção

Esta disciplina introduz os conceitos de saúde e saúde públi-
ca, enfocando os modelos de interpretação do processo saúde-
doença: unicausal, multicausal, determinação social do processo 
saúde-doença, que se constituíram historicamente. Ainda, são 
apresentados os modelos de intervenção que se remetem a cada 
modelo de interpretação do processo saúde-doença. A deter-
minação social do processo saúde-doença-cuidado é enfocada 
com ênfase de forma a compreender o Sistema Único de Saúde 
no Brasil e a compreensão da saúde como direito de cidadania. 
Carga horária: 30.

- ERP0133 História da Enfermagem
A Enfermagem - ação de cuidar desde os primórdios até 

que se constituiu numa profissão, assinalando sua configuração 
nos diversos períodos históricos, incluindo os fatos ocorridos e a 
contemporaneidade da Enfermagem no Brasil. Carga horária: 30.

- ERP0134 Fundamentos Filosóficos em Saúde e Educação
Estudo dos elementos filosóficos que possam orientar o 

licenciando em enfermagem na compreensão e análise de ques-
tões nas áreas de saúde e educação, oferecendo uma iniciação 
às particularidades do modo de pensar filosófico. Contribuir para 
o desenvolvimento das capacidades de expressão oral e escrita, 
da estrutura do raciocínio e do rigor da argumentação, necessa-
riamente utilizados no uso e na exposição dos conhecimentos. 
Carga horária: 30.

- ERP0141 Sociologia
Estudo de conceitos sociológicos fundamentais para com-

preensão dos aspectos socioeconômicos que influenciam no 
processo saúde-doença e reflexão crítica sobre a profissão 
Enfermagem. Carga horária: 30.

- ERG0207 Imunologia
Estudo do sistema imunológico como um megassistema, 

onde a discriminação entre o que é próprio (inócuo) para o orga-
nismo e potencialmente patológico propicia o desenvolvimento 
de inúmeros mecanismos para a manutenção da homeostasia. 
Ênfase será dada (1) ao desenvolvimento da imunidade adap-
tativa a partir da imunidade inata, desde o reconhecimento do 
antígeno até a fase efetora e homeostase da resposta imunoló-
gica, (2) vacina e soroterapia e suas implicações para a saúde 
humana, (3) mecanismos imunológicos das doenças autoimunes, 
imunodeficiências e hipersensibilidades e (4) imunologia dos 
tumores e transplantes. Carga horária: 60.

- ERM0107 Políticas e Organização dos Serviços de Saúde
O processo de formulação das políticas sociais, seus signi-

ficados no contexto histórico e suas repercussões nas políticas 
de saúde; - Mobilização Social e as Políticas de Saúde no Brasil; 
- Mobilizações sociais e o acesso à saúde ao longo da história; 
- História das Políticas de Saúde no Brasil: da Velha República 
ao Sistema Único de Saúde; - A organização Primária à Saúde e 
as determinações sobre práticas de saúde; - Reforma sanitária: 
o SUS em seus princípios; - Pilares do SUS: arcabouço legal; - 
Organização do setor saúde no contexto atual - as politicas e 
as condições de saúde da sociedade brasileira contemporânea; - 
Movimentos sociais na atualidade e a interface com as políticas 
sociais e de saúde. Carga horária: 30.

- ERM0114 Bioestatística
1. Estatística Descritiva e Indutiva; 2. Variáveis: tipos de 

forma de coleta; 3. Estatísticas de Saúde: Coeficientes e Índices 
mais utilizados em Saúde Pública; 4. Medidas de Posição ou 
Tendência Central; 5. Medidas de Variabilidade ou Dispersão; 
6. Associação em tabelas de contingência 2 x 2; 7. Correlação e 
Regressão Linear; 8. Probabilidade; 9. Distribuições Discretas e 
Contínuas de Probabilidade.

Carga horária: 60.
- ERP0126 Ética e Cidadania: Recursos Fundamentais à Vida
A ética e seus fundamentos, buscando esclarecer/explicitar 

seus significados e sua importância para o desenvolvimento 
humano e nossas relações com o mundo - partindo do pressu-

Conceitos e mecanismos fundamentais da organização 
estrutural e funcional da célula eucariota envolvidos no desen-
volvimento do ser humano e suas interfaces com o cuidado em 
saúde. Carga horária: 60.

- ERM0128 Saúde Ambiental
Promover a aquisição de conhecimentos sobre instrumentos 

básicos de intervenção em diferentes situações de risco presen-
tes no ambiente físico, baseado nos princípios técnicos e científi-
cos que fundamentam o saneamento do meio e sua relação com 
a saúde humana e ambiente. Carga horária: 30.

- ERP0103 Sociologia
Estudo de conceitos sociológicos fundamentais para com-

preensão dos aspectos socioeconômicos que influenciam no 
processo saúde-doença e reflexão crítica sobre a profissão 
Enfermagem. Carga horária: 45.

- ERP0106 História da Enfermagem
A Enfermagem - ação de cuidar desde os primórdios até 

que se constituiu numa profissão, assinalando sua configuração 
nos diversos períodos históricos, incluindo os fatos ocorridos e a 
contemporaneidade da Enfermagem no Brasil. Carga horária: 30.

- ERG0214 Imunologia
Estudo do sistema imunológico como um megassistema, 

onde a discriminação entre o que é próprio (inócuo) para o orga-
nismo e potencialmente patológico propicia o desenvolvimento 
de inúmeros mecanismos para a manutenção da homeostasia. 
Ênfase será dada (1) ao desenvolvimento da imunidade adap-
tativa a partir da imunidade inata, desde o reconhecimento do 
antígeno até a fase efetora e homeostase da resposta imunoló-
gica, (2) vacina e soroterapia e suas implicações para a saúde 
humana, (3) mecanismos imunológicos das doenças autoimunes, 
imunodeficiências e hipersensibilidades e (4) imunologia dos 
tumores e transplantes. Carga horária: 60.

- ERM0106 Políticas e Organização dos Serviços de Saúde
O processo de formulação das políticas sociais, seus signi-

ficados no contexto histórico e suas repercussões nas políticas 
de saúde. - Mobilização Social e as Políticas de Saúde no Brasil. 
- Mobilizações sociais e o acesso à saúde ao longo da história. 
- História das Políticas de Saúde no Brasil: da Velha República 
ao Sistema Único de Saúde. - A organização Primária à Saúde e 
as determinações sobre práticas de saúde. - Reforma sanitária: 
o SUS em seus princípios. - Pilares do SUS: arcabouço legal. - 
Organização do setor saúde no contexto atual - as políticas e 
as condições de saúde da sociedade brasileira contemporânea. - 
Movimentos sociais na atualidade e a interface com as políticas 
sociais e de saúde. Carga horária: 45.

- ERM0112 Bioestatística
1. Estatística Descritiva e Indutiva; 2. Variáveis: tipos de 

forma de coleta; 3. Estatísticas de Saúde: Coeficientes e Índices 
mais utilizados em Saúde Pública; 4. Medidas de Posição ou 
Tendência Central; 5. Medidas de Variabilidade ou Dispersão; 
6. Associação em tabelas de contingência 2x2; 7. Correlação e 
Regressão Linear; 8. Probabilidade; 9. Distribuições Discretas e 
Contínuas de Probabilidade. Carga horária: 60.

- ERP0121 Ética
A ética e seus fundamentos; principais correntes éticas na 

área da saúde; ética em saúde no Brasil; ética e a prática profis-
sional do enfermeiro. Carga horária: 45.

- ERP0125 Abordagem Antropológica de Saúde e Doença
Compreensão da importância dos aspectos culturais na 

concepção de corpo, saúde, adoecimento e na escolha dos 
tratamentos em saúde e estudo de outras formas de tratamento 
de saúde não convencionais à racionalidade biomédica. Carga 
horária: 45.

- ERP0216 Psicologia do Desenvolvimento
A disciplina oferece a visão da Psicologia do Desenvolvi-

mento sobre os domínios afetivos, sociais e cognitivos ao longo 
do ciclo vital. Será adotada a perspectiva interacionista que 
busca entender a trajetória de vida da pessoa à luz de interações 
entre seus recursos pessoais e o ambiente físico e social. Carga 
horária: 30.

Fase classificatória:
Os candidatos serão classificados em ordem decrescente de 

aproveitamento de crédito. No caso de igualdade de aproveita-
mento de créditos, o desempate será feito, sucessivamente, por 
meio dos seguintes critérios:

1º - Alunos de cursos da USP terão preferência sobre alunos 
de outras instituições de ensino superior;

2º - Maior nota obtida na primeira fase do processo de 
transferência externa USP 2017;

3º - Maior idade.
Divulgação do Resultado:
O resultado será divulgado dia 15-09-2016, no site www.

eerp.usp.br, devendo o candidato selecionado comparecer, pes-
soalmente, dia 19-09-2016, das 12h30 às 17h, no Serviço de 
Graduação da EERP-USP, para tomar ciência do resultado. O 
não comparecimento implicará na desistência da vaga, sendo 
convocado o próximo candidato classificado.

Os candidatos não selecionados poderão retirar a docu-
mentação no período de 19/09 a 19-10-2016, das 12h30 às 17h, 
no Serviço de Graduação da EERP-USP. Após esse período os 
documentos serão inutilizados.

Matrícula:
A matrícula deverá ser efetivada no período de 16 a 19-01-

2017, das 12h30 às 17h, com a apresentação de 01 cópia, 
acompanhada do original, dos seguintes documentos:

1) Atestado de matrícula do curso de origem, constando que 
está regularmente matriculado;

2) Histórico escolar da graduação, completo;
3) Programa das disciplinas cursadas e aprovadas, forneci-

dos pela instituição de origem, devidamente autenticados pela 
IES (do ano de 2016);

4) Certificado de conclusão do curso de Ensino Médio e 
respectivo histórico escolar;

5) Certidão de nascimento ou casamento;
6) Documento de identidade (RG) e CPF;
7) Título de eleitor, com comprovante da última votação 

(a certidão de quitação eleitoral pode ser emitida pelo site do 
Tribunal Superior Eleitoral);

8) Documento militar (sexo masculino);
9) Carteira de vacinação atualizada;
10) Foto 3x4 recente.
Os candidatos que efetuarem matrícula, no período indica-

do, deverão solicitar, via requerimento, os possíveis aproveita-
mentos de estudos.

Disciplinas cursadas fora da USP somente poderão ser apro-
veitadas até o limite de dois terços do total de créditos fixado 
para integralização do respectivo currículo (parágrafo único, 
artigo 79 do Regimento Geral da USP).

Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comis-
são de Graduação da EERP-USP.

 Comunicado
Edital da 2ª Etapa de Transferência Externa - 2017
Curso de Bacharelado e Licenciatura em Enfermagem
A Diretoria da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo (EERP-USP), consoante à deliberação 
da Comissão de Graduação e tendo em vista o cronograma 
aprovado pelo Conselho de Graduação da USP, comunica que 
estão disponíveis para o processo de Transferência Externa da 
USP, 03 (três) vagas, para ingresso no Curso de Bacharelado e 
Licenciatura em Enfermagem - 3º semestre (2º ano).

Documentação:
A documentação dos candidatos pré-selecionados pela 

FUVEST, na 1ª fase, será recebida pelo Serviço de Graduação da 
EERP-USP, situada à Avenida Bandeirantes, 3900, nos dias 19 e 
20/05/2016, das 08 às 10h e das 12h30 às 17h.

Documentos necessários para inscrição- 2ª fase:
- Requerimento de inscrição fornecido pelo Serviço de Gra-

duação no ato da inscrição;

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E HUMANIDADES

 SEÇÃO DE COMPRAS
 Portaria EACH-10, de 21-3-2016

Dispõe sobre a designação de pregoeiros e equipe 
de apoio

A Diretora da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da 
Universidade de São Paulo, nos termos do inciso IV do artigo 
3º da Lei Federal 10.520, de 17-07-2002, combinado com o 
disposto no inciso IV do artigo 3º do Decreto Estadual 47.297, 
de 06-11-2002, e alínea "b", inciso I do artigo 1º da Portaria GR 
4.685, de 22-01-2010, resolve:

Artigo 1º - Designar os servidores não-docentes: Dener San-
ches (Certificado USP 113/03), Alan Nogueira Ramos (Certificado 
FAZESP 4032/2015), Edison de Carvalho Macedo (Certificado 
FAZESP 8692/2015), Tiago Marcelino dos Reis Teixeira (Certi-
ficado Fundap 214783), Rafael Henrique Biscaro (Certificado 
Fundap 168856) e Leonardo Marras Xavier (Certificado Fundap 
278464), para atuarem como Pregoeiros nos procedimentos 
licitatórios a serem instaurados na EACH-USP, através da moda-
lidade de Pregão, objetivando a aquisição de bens e serviços 
comuns de valores inferiores a R$ 650.000,00.

Artigo 2º - Para compor a Equipe de Apoio, ficam designa-
dos os servidores não docentes: Regilene Maria de Jesus, Marcos 
Antonio Lobato de Oliveira, Luiz Gomes de Carvalho, Nilva 
Fátima de Souza e Paulo Cesar Peters.

Artigo 3º - Os Pregoeiros acima designados poderão atuar 
como suplente de Pregoeiro e/ou Equipe de Apoio.

Artigo 4º - Esta Portaria vigorará pelo prazo de 01 (um) ano, 
a contar da data de sua publicação, revogando-se a Portaria 
EACH-9, de 23-03-2015.

(Processo 2009.1.268.86.0).

 ESCOLA DE ENFERMAGEM DE RIBEIRÃO PRETO

 Comunicado
Edital da 2ª Etapa de Transferência Externa - 2017
Curso de Bacharelado em Enfermagem
A Diretoria da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo (EERP-USP), consoante à deliberação 
da Comissão de Graduação e tendo em vista o cronograma 
aprovado pelo Conselho de Graduação da USP, comunica que 
estão disponíveis para o processo de Transferência Externa da 
USP, 2 (duas) vagas, para ingresso no Curso de Bacharelado em 
Enfermagem - 3º semestre (2º ano).

Documentação:
A documentação dos candidatos pré-selecionados pela 

FUVEST, na 1ª fase, será recebida pelo Serviço de Graduação da 
EERP-USP, situada à Avenida Bandeirantes, 3900, nos dias 19 e 
20-05-2016, das 08 às 10h e das 12h30 às 17h.

Documentos necessários para inscrição - 2ª fase:
- Requerimento de inscrição fornecido pelo Serviço de Gra-

duação no ato da inscrição;
- Atestado de matrícula, fornecido pela instituição de 

origem, constando curso, ano ou período em que o aluno 
encontra-se matriculado;

- Histórico escolar completo;
- Programa das disciplinas cursadas e aprovadas, fornecidos 

pela instituição de origem, devidamente autenticados pela IES;
- Cópias do documento de identidade (RG) e CPF, acompa-

nhadas dos originais.
A Seleção dos Inscritos obedecerá aos seguintes critérios:
Fase eliminatória:
1- Não será analisado histórico escolar de aluno matricula-

do a partir do penúltimo ano do curso de origem.
2- A análise do histórico escolar será realizada com base 

nas disciplinas cursadas com aproveitamento, sendo eliminado 
o candidato que não obtiver equivalência em no mínimo 60% 
dos créditos relativos às disciplinas do primeiro ano do curso de 
Bacharelado em Enfermagem da EERP/USP, abaixo relacionadas:

- 2200114 A Inserção do Estudante na Universidade
Teoria da transição - que visa o período de transição do 

estudante de nível médio para o ensino superior. A estrutura 
da Universidade de São Paulo e da Escola de Enfermagem de 
Ribeirão Preto. Projeto Pedagógico do Curso de Bacharel em 
Enfermagem. Espaços estudantis e sociais oferecidos aos estu-
dantes da Escola de Enfermagem, da Universidade e de órgãos 
governamentais e não governamentais. Disponibilização de 
recursos disponíveis aos estudantes de baixa renda. Expectativa 
do estudante em relação ao Curso de Bacharelado e sua inser-
ção nesse novo cenário da Universidade. Papel do estudante 
na Universidade. Expectativas sobre a profissão enfermagem. 
Representação de Classe e Discente nos espaços da Universida-
de. Serviço de Ouvidoria. Carga horária: 15.

- 2200115 Integralidade do Cuidado em Saúde I
Os saberes essenciais e complementares da disciplina de 

ICS I tem a função de despertar no aluno do 1° ano, o exercício 
inicial do processo analítico da realidade de saúde/doença e 
sínteses introdutórias sobre cuidado integral às necessidades 
individuais e coletivas, segundo os princípios da Atenção 
Primária à Saúde e da Ética, na perspectiva do modelo de deter-
minação social do processo saúde-doença, que são identificadas 
em cinco ações profissionais. Ação profissional 1: reconhece o 
território-processo, unidade e equipe de saúde; Ação profissional 
2: desenvolve visita a família; Ação profissional 3: levanta as 
necessidade de saúde; Ação profissional 4: formula, discute e 
processa problemas; Ação profissional 5: acompanha a organi-
zação do cuidado integral. Carga horária: 150.

- ERG0114 Anatomia
Nessa disciplina serão abordados conceitos básicos que 

permeiam a compreensão dos diferentes sistemas do corpo 
humano, promovendo o entendimento dos meios propedêuticos 
necessários para o desenvolvimento de competências para as 
intervenções de enfermagem. Carga horária: 105.

- ERG0115 Fisiologia
Nessa disciplina serão abordados conceitos básicos que 

permeiam a compreensão dos diferentes sistemas do corpo 
humano, promovendo o entendimento dos meios propedêuticos 
necessários para o desenvolvimento de competências para as 
intervenções de enfermagem. Carga horária: 105.

- ERG0224 Microbiologia
Na disciplina serão estudados os principais microrganismos 

e agentes patogênicos (bactérias, fungos e vírus) de interesse na 
saúde humana, com ênfase na morfologia e estrutura das células 
microbianas, genética bacteriana e mecanismos de aquisição de 
resistência a drogas, nas interações ambiente-microrganismo-
hospedeiro, de acordo com as defesas constitutivas e induzidas 
do hospedeiro e os fatores de virulência bacterianos. Também 
será apresentada uma visão geral sobre coleta, processamento 
analítico e diagnóstico microbiológico em amostras biológicas, 
e nas medidas de prevenção e controle microbiano. Carga 
horária: 60.

- ERM0110 Processo Saúde-Doença: Modelos de Interpre-
tação e Intervenção

Esta disciplina introduz os conceitos de saúde e saúde públi-
ca, enfocando os modelos de interpretação do processo saúde-
doença: unicausal, multicausal, determinação social do processo 
saúde-doença, que se constituíram historicamente. Ainda, são 
apresentados os modelos de intervenção que se remetem a cada 
modelo de interpretação do processo saúde-doença. A deter-
minação social do processo saúde-doença-cuidado é enfocada 
com ênfase de forma a compreender o Sistema Único de Saúde 
no Brasil e a compreensão da saúde como direito de cidadania. 
Carga horária: 30.

- ERM0111 Biologia Celular, Histologia e Embriologia
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