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ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E HUMANIDADES DA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

Edital CG/EACH/001/2022 
 
 
 
PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA INTERNA ENTRE CURSOS – 1º/S/2023 
 
 
O Diretor da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São 
Paulo, de acordo com a deliberação da Comissão de Graduação, baixa o presente 
edital para abertura do Processo de Seleção para Transferência Interna entre 
Cursos – 1º/S/2023. 

 
 
I – DOS CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DOS CANDIDATOS 

 
  
A Comissão de Graduação da EACH, em reunião realizada no dia 17.11.2011, aprovou 
os critérios para o Processo de Transferência Interna entre Cursos a serem aplicados 
para o CURSO DE LAZER E TURISMO E LICENCIATURA EM CIÊNCIA DA 
NATUREZA, da EACH, conforme segue:  

 

 Prova específica ELIMINATÓRIA com duração de 2 (duas) horas e nota mínima 

para aprovação 5,0 (cinco) - peso 6; 
 

 Análise do histórico escolar e do curriculum Lattes do candidato e entrevista 
ELIMINATÓRIA, com nota mínima para aprovação 5,0 (cinco) – peso 4. 

 
Obs. As Comissões Coordenadoras dos Cursos designarão Comissões de Seleção 
para a aplicação das provas e seleção dos candidatos. 

 
 
A Comissão de Graduação da EACH, aprovou ad referendum em 15.12.2022 os 

critérios para inscrição e avaliação referentes ao Processo de Transferência Interna 
entre Cursos a serem aplicados para o CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE da 

EACH, conforme segue: 
 

•   Ser aluno da USP e estar com o programa ativo no momento da inscrição para o 
processo; 
•   Não ter ultrapassado o tempo ideal de duração do curso de origem; 
• Ter sido aprovado em mais de 70% dos créditos (aula e trabalho) em que se 
matriculou no curso de origem. Não serão contabilizados 
créditos obtidos por equivalências/aproveitamento de estudos. Para o cálculo da 
porcentagem só serão consideradas notas já validadas no 
curso de origem. 
•   Possuir, em seu curso de origem, média ponderada com reprovações igual ou 
superior a 6,0 (seis). 
•   Para o Curso de Educação Física e Saúde, a Comissão Coordenadora do Curso 
fará a análise do histórico escolar dos candidatos inscritos e a classificação será feita 
de acordo com a posição do aluno no curso de origem. NÃO HAVERÁ PROVA NEM 
ENTREVISTA PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE. 
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A Comissão de Graduação da EACH, aprovou ad referendum em 15.12.2022 os 

critérios para inscrição e avaliação referentes ao Processo de Transferência Interna 
entre Cursos a serem aplicados para o CURSO DE MARKETING da EACH, conforme 
segue:  
 

 Ser aluno da USP e estar com o programa ativo no momento da inscrição para o     

processo; 

 Não ter ultrapassado o tempo ideal de duração do curso de origem; 

 Ter sido aprovado em mais de 70% dos créditos (aula e trabalho) em que se 

matriculou no curso de origem. Não serão contabilizados 

créditos obtidos por equivalências/aproveitamento de estudos. Para o cálculo da 

porcentagem só serão consideradas notas já validadas no 

curso de origem. 

 Possuir, em seu curso de origem, média ponderada com reprovações igual ou 

superior a 6,0 (seis). 

 Para o Curso de Marketing, a Comissão Coordenadora do Curso fará a análise 

do histórico escolar dos candidatos inscritos e a classificação será feita de 

acordo com a classificação na carreira quando da entrada no curso de origem e 

a relação entre a nota ponderada do aluno e a nota ponderada do curso de 

origem. NÃO HAVERÁ PROVA NEM ENTREVISTA PARA O CURSO DE 

MARKETING. 

 

 
A Comissão de Graduação da EACH, aprovou ad referendum em 15.12.2022 os 

critérios para inscrição e avaliação referentes ao Processo de Transferência Interna 
entre Cursos a serem aplicados para o CURSO DE GESTÃO DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS da EACH, conforme segue:  

 
• Não ter ultrapassado o tempo ideal de duração do curso de origem; 

• Ter sido aprovado em mais de 50% dos créditos (aula e trabalho) em que se 

matriculou no curso de origem. Não serão contabilizados 

créditos obtidos por equivalências/aproveitamento de estudos. Para o cálculo da 

porcentagem só serão consideradas notas já validadas no 

curso de origem. 

• Possuir, em seu curso de origem, média ponderada com reprovações igual ou 

superior a 5 (cinco). 

Serão aplicados, sucessivamente, os seguintes critérios de classificação da(o)s 

Candidata(o)s: 

a) A(a) aluna (o) que tiver menor número de reprovações em disciplinas do 

curso de origem em proporção às cursadas. 

b) Maior média ponderada no curso de origem. 

c) Para o curso de Gestão de Políticas Públicas, a comissão coordenadora do 

curso fará as análises previstas pertinentes. NÃO HAVERÁ PROVA NEM 

ENTREVISTA PARA O GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. 
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A Comissão de Graduação da EACH, em reunião realizada no dia 18.10.2018, aprovou 
os critérios para inscrição e avaliação referentes ao Processo de Transferência Interna 
entre Cursos a serem aplicados para o CURSO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO da 

EACH, conforme segue:  
 

• Ser aluno da USP e estar com o programa ativo no momento da 

inscrição para o processo; 

• Não ter ultrapassado o tempo ideal de duração do curso de origem; 

• Ter sido aprovado em mais de 50% dos créditos (aula e trabalho) em 

que se matriculou no curso de origem. Não serão contabilizados 

créditos obtidos por equivalências/aproveitamento de estudos. Para o 

cálculo da porcentagem só serão consideradas notas já validadas no 

curso de origem. 

• Possuir, em seu curso de origem, média ponderada com reprovações igual ou 

superior a 5,0 (cinco). 

• Para o Curso de Sistemas de Informação, a Comissão Coordenadora do Curso 

fará a análise do histórico escolar dos candidatos inscritos e a classificação. NÃO 

HAVERÁ PROVA PARA O CURSO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. 

 
 
 

II – DO NÚMERO DE VAGAS 
 
 

Curso Período Vagas oferecidas 

Educação Física e Saúde Diurno 10 

Lazer e Turismo Vespertino 10 

Lazer e Turismo Noturno 10 

Gestão de Políticas Públicas Matutino 05 

Gestão de Políticas Públicas Noturno 05 

Licenciatura em Ciências da Natureza Noturno 10 

Marketing Matutino 04 

Marketing Noturno 03 

Sistemas de Informação Matutino 01 

Sistemas de Informação Noturno 02 

 

 
 
III – DA ENTREGA DOS DOCUMENTOS 
 
 
1 -  Os candidatos interessados deverão entregar, nos dias 20 a 22.12.2022 das 9h00 

às 13h00 e das 16h00 às 18h00, no Serviço de Graduação da Escola de Artes, 

Ciências e Humanidades - USP, situada à Rua Arlindo Bettio, nº 1.000 – Ermelino 
Matarazzo – São Paulo/SP, os seguintes documentos: 

 
1.1 - Requerimento dirigido à Diretora da EACH-USP (o formulário está disponível 

no site www.each.usp.br – Graduação – Formas de Ingresso); 
 

http://www.each.usp.br/
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1.2 - RG ou, se estrangeiro, Carteira de Registro Nacional Migratório (CRNM) 
(cópia simples acompanhada do original ou cópia autenticada); 

 
1.3 - Atestado de matrícula do semestre vigente, carimbado e assinado ou com 

código de autenticação eletrônica válido, fornecido pela Instituição de 

origem, constando as seguintes informações: curso e ano ou semestre em 
que o aluno se encontra matriculado ou atestado de matrícula trancada, 
desde que no ato da matrícula o aluno esteja com a matrícula ativa na 
Instituição de origem (Não aceitaremos cópia); 

 
1.4 - Histórico Escolar completo do atual curso de graduação, carimbado e 

assinado ou com código de autenticação eletrônica válido, fornecido pela 

unidade de origem.  
 
1.5 - Tratando-se de candidato com necessidades especiais, este deverá 

apresentar requerimento, bem como laudo médico atestando a espécie e o 
grau ou nível da(s) deficiência(s) com expressa referência ao código 
correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, no Serviço 
de Graduação da EACH, durante o período das inscrições, para que sejam 
providenciadas as condições necessárias à sua participação na realização de 
todas as etapas do processo de seleção. 

 
1.5.1 - O tempo para a realização das provas a que serão submetidos os 

candidatos com necessidades especiais, conforme disposição do art. 
2º, § 4º, da Lei Complementar Estadual nº 683/92, alterada pela Lei 
Complementar Estadual nº 932/02, poderá ser diferente daquele 
previsto para os demais candidatos, levando-se em conta o grau de 
dificuldade decorrente de suas necessidades especiais. 

 
2 - O requerimento e a documentação deverão ser entregues pessoalmente ou através 

de um procurador.  
 
2.1 - No caso de procuração, a mesma poderá ser simples, indicando o nome e 

R.G. da pessoa autorizada e a finalidade, devidamente assinada pelo 
candidato, não havendo necessidade de registrá-la em cartório.  

 
 
Observações: 
 
-  NÃO SERÃO ACEITAS, EM HIPÓTESE ALGUMA, AS INSCRIÇÕES DOS 

CANDIDATOS QUE NÃO APRESENTAREM OS DOCUMENTOS EXIGIDOS, 
CONSTANTES DOS ITENS (1.1), (1.2), (1.3) E (1.4); 

 
- Para os alunos da EACH, não é necessária a apresentação dos documentos 

constantes dos itens (1.2), (1.3) e (1.4). 
 
- De acordo com o Parágrafo Único do Artigo 77 do Regimento Geral da USP 

NÃO SERÃO PERMITIDAS TRANSFERÊNCIAS para o primeiro e para os dois 
últimos períodos letivos do currículo escolar. 

 
 
 
 
 
 
 



  5 

 

                    Av. Arlindo Béttio, 1.000  Ermelino Matarazzo | São Paulo – SP  | 03828-000 | www.each.usp.br 

 

 

 
IV – DA APLICAÇÃO DA PROVA ESPECÍFICA (ELIMINATÓRIA) 
 
1 - Os candidatos deverão chegar com 15 minutos de antecedência do início da prova. 
 
2 - Não será permitido o acesso de candidatos ao local da prova após o seu início, 

conforme horário estabelecido no calendário constante do item VIII deste Edital. 
 
3 - Durante a realização da prova, não será permitido ao candidato o uso de aparelhos 

audiovisuais, sob pena de ter a prova anulada.  
 
V – DA ANÁLISE DO HISTÓRICO ESCOLAR E REALIZAÇÃO DA ENTREVISTA 

(ELIMINATÓRIA) 
 
1 - Os candidatos deverão chegar com 15 minutos de antecedência do início da 

entrevista. 
 
2 - Os candidatos aprovados na prova específica deverão se apresentar para análise 

do histórico e entrevista conforme horário estabelecido no calendário constante do 
item VIII deste Edital. 

 
 
VI – PROGRAMA E BIBLIOGRAFIA DA PROVA 
 
 
LAZER E TURISMO 
 
Programa:  

1. Conceitos e dimensionamento do tempo: lazer e trabalho;  
2. Impactos econômicos, sociais, ambientais e culturais do lazer e turismo;  
3. Educação para o lazer e turismo;  
4. Lazer: produção e consumo;  
5. Interesses culturais no lazer;  
6. Unidades básicas do turismo: viajante, visitante e turista;  
7. Componentes do turismo: infra-estrutura, superestrutura e atrações turísticas;  
8. Planejamento e desenvolvimento do turismo;  
9. Oferta, demanda e mercado de turismo;  
10. Segmentação do mercado de turismo e lazer. 
 
 
Bibliografia Básica:  

 

BARRETTO, Margarita .Manual de  Iniciação ao Estudo do Turismo.  Campinas, SP: 
Papirus,1995. BENI, Mario Carlos. (Org.). Turismo: planejamento estratégico e 
capacidade de gestão. Desenvolvimento regional, rede de produção e clusters. Barueri-
SP: Manole, 2012.  

CAMARGO, Luiz Octávio de Lima. Educação para o lazer. São Paulo: Moderna, 1998.  
DUMAZEDIER, Joffre. Sociologia empírica do lazer. São Paulo:  Perspectiva/ SESC, 
1999.  

HALL, C. Michel, Planejamento Turístico: Políticas, Processos e Relacionamentos. 2ª 
ed. São Paulo. Contexto, 2004.   
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KRIPPENDORF, Jost. Sociologia do turismo. Para uma nova compreensão do lazer e 
das viagens. São Paulo: Aleph, 2009.  

STOPPA, E. A.; ISAYAMA, H. F. (org.). Lazer no Brasil: representações e 
concretizações das vivências cotidianas. Campinas, SP: Autores Associados, 2017. 

 
LICENCIATURA EM CIÊNCIAS DA NATUREZA  
 

 
Programa: 
  

1- A Via Láctea; Galáxias; Origem e evolução do Universo; 
2- Movimento aparente do céu; Movimentos da Terra; Estações, Marés e Eclipses. 
Estrelas;  
3- Formação do planeta Terra;  
4- Litosfera, Hidrosfera, Atmosfera, Biosfera;  
5- Tectônica de placas, vulcanismo, terremotos, tsunamis;  
6- Origem da vida;  
7- Evolução biológica e seleção natural;  
8- Biologia celular;  
9- Moléculas de DNA e RNA;  
10- Fotossíntese;  
11- Estequiometria;  
12- Análise dimensional; derivadas e integrais de funções a uma variável; cinemática do 
ponto material. 
 
Referencias: 
  
Halliday D, Resnick R, Walker J 2012. Fundamentos de Física, vol. 1: Mecânica. LTC. 
9ª ed. 
 
Nussenzveig HM. 2013. Curso de Física Básica, vol. 1: Mecânica. Edgard Blücher. 5ª 
ed. 
 
Oliveira K, Saraiva MF. 2004. Astronomia e Astrofísica 2a Edição. Ed. Livraria da Física. 
2ª ed. 
 
Press F, Siever R, Grotzinger J, Jordan T. 2006. Para entender a Terra. Bookman. 
 
Sadava D, Heller HG, Orians GH, Purves WK, Hillis D. 2009. Vida, a ciência da 
Biologia. Artmed. 8ª ed. 
 
Teixeira W, Toledo MCM, Fairchild TR, Taioli F. 2000. Decifrando a Terra. Oficina de 
textos. 
 
 

VII – DA MATRÍCULA 
 
Os candidatos aprovados e classificados para o preenchimento das vagas deverão 
preencher formulário de matrícula no Serviço de Graduação da EACH, conforme 
calendário constante do item VIII. 
 
É responsabilidade do aluno estar com a matrícula ativa na Instituição de origem no ato 
da matrícula na EACH/USP. 
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VIII – DO CALENDÁRIO 
 

VIII - A) Calendário para o processo seletivo dos curso de LAZER E 
TURISMO E LICENCIATURA EM CIÊNCIAS DA NATUREZA  

 
20 a 22.12.2022 - Inscrição, no Serviço de Graduação, das 9h00 às 13h00 e das 16h00 
às 18h00; 
 
05.01.2023 - Prova escrita (específica) às 9h00 - Local: Escola de Artes, Ciências e 
Humanidades - EACH. Local: Anfiteatro 1 do Ciclo Básico. 
 
06.01.2023 – Divulgação do resultado da prova escrita (específica), no site 
www.each.usp.br ou no Serviço de Graduação. 
 
11.01.2023 – Entrevista, às 10h00 com a Comissão do Curso. Local: Escola de Artes, 
Ciências e Humanidades - EACH. Prédio do Ciclo Básico - Sala RP 01 - Lazer e 
Turismo e RP 02 - Licenciatura em Ciências da Natureza 
 
12.01.2023 - Divulgação da lista dos aprovados no site www.each.usp.br ou no Serviço 
de Graduação; 
 
16 e 17.01.2023 - Matrícula dos alunos aprovados, no Serviço de Graduação, das 9h00 
às 13h00 e das 16h00 às 18h00.  
 

VIII - B) Calendário para o processo seletivo dos curso de SISTEMAS DE 
INFORMAÇÃO 
 

20 a 22.12.2022 - Inscrição, no Serviço de Graduação, das 9h00 às 13h00 e das 16h00 
às 18h00; 
 
11.01.2023 – Entrevista, às 10h00 com a Comissão do Curso. Local: Escola de Artes, 
Ciências e Humanidades - EACH. Prédio do Ciclo Básico - Sala RP 03 
 
12.01.2023 - Divulgação da lista dos aprovados no site www.each.usp.br ou no Serviço 
de Graduação; 
 
16 e 17.01.2023 - Matrícula dos alunos aprovados, no Serviço de Graduação, das 9h00 
às 13h00 e das 16h00 às 18h00.  
 

VIII - C) Calendário para o processo seletivo dos curso de EDUCAÇÃO 
FÍSICA E SAÚDE, GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E MARKETING 
 

20 a 22.12.2022 - Inscrição, no Serviço de Graduação, das 9h00 às 13h00 e das 16h00 
às 18h00; 
 
12.01.2023 - Divulgação da lista dos aprovados no site www.each.usp.br ou no Serviço 
de Graduação; 
 
16 e 17.01.2023 - Matrícula dos alunos aprovados, no Serviço de Graduação, das 9h00 
às 13h00 e das 16h00 às 18h00.  

 
 
 
 
 

http://www.each.usp.br/
http://www.each.usp.br/
http://www.each.usp.br/
http://www.each.usp.br/
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OBSERVAÇÕES: 
 
- NÃO SERÃO TOLERADOS ATRASOS DE CANDIDATOS NOS DIAS DA PROVA E 

DA ENTREVISTA.  
 
- OS CANDIDATOS QUE NÃO COMPARECEREM NAS DATAS E HORÁRIOS 

ESTABELECIDOS NESTE EDITAL ESTARÃO AUTOMATICAMENTE 
DESCLASSIFICADOS, NÃO CABENDO RECURSO. 

 
 
IX – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
1) Em caso de empate, serão analisados os históricos escolares dando-se prioridade, 

nesta ordem: a) Alunos da EACH; b) Alunos de outras Unidades da USP. Na 
persistência de empate, indicar-se-á o candidato com maior nível de insuficiência 
econômica para continuidade dos estudos, após a avaliação das condições 
socioeconômicas por órgão competente da Universidade de São Paulo. 

 
2) A matrícula dos aprovados somente será efetivada após o recebimento da 

documentação emitida pela Unidade de origem, solicitada pelo Serviço de 
Graduação  da EACH-USP. 

 
3) Os candidatos aprovados serão classificados pelas notas obtidas, até o limite do 

número de vagas. 
 
4) NÃO SERÃO ACEITOS PEDIDOS DE REVISÃO DAS PROVAS DE HABILITAÇÃO. 
 
5) Excluídas as disciplinas cujas dispensas forem deferidas, o transferido ficará 

obrigado a cursar todas as demais disciplinas da grade curricular, no semestre em 
que forem oferecidas, cumprindo os requisitos necessários. 

 
6) Durante a realização da prova, não será permitido ao candidato o uso de 

aparelhos eletrônicos e audiovisuais, sob pena de ter a prova anulada.  
 
 
 


