
INSTITUTO DE FÍSICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

TRANSFERÊNCIA INTERNA 1º SEMESTRE DE 2023 

(Interna - Interníssima e Horário) 

A Comissão de Graduação do Instituto de Física da Universidade de São 

Paulo, com o objetivo de preencher as vagas remanescentes, comunica que 

serão aceitas inscrições para o processo de Transferência Interna 2023 para 

todos os cursos da USP. 

REQUISITOS: 

Ter completado ou estar completando o segundo semestre do curso de 

origem; 

Ter disciplinas aptas para aproveitamento de estudos no curso de 

destino; 

Estar matriculado no curso de origem. 

INSCRIÇÕES: Dias: 27 a 31 de janeiro de 2023 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: 

- Cédula de Identidade 

- Histórico Escolar 

- Comprovante de matrícula 

- Carta de motivação 

A entrega da documentação será feita online através do site da Seção de 

Alunos, em formulário específico. 

CRITÉRIO DE SELEÇÃO: A seleção dos candidatos será feita pela análise do 

histórico escolar e da carta de motivação. Nesta análise, será atribuída uma 

nota entre 0,0 (zero) e 10,0 (dez), de acordo com rendimento escolar (média 

ponderada), trajetória acadêmica (quantidade de reprovações em disciplinas, 

trancamentos, desligamentos e tempo de permanência no curso) e aprovação 

em disciplinas ou conteúdo correspondentes à estrutura curricular de um de 

nossos cursos (Bacharelado em Física,  Licenciatura em Física, e Bacharelado 

em Física Médica).  Serão considerados aprovados os alunos que obtiverem 



nota final mínima, a ser definida por cada curso. A aprovação não garante 

vaga no curso pretendido. 

PREENCHIMENTO DAS VAGAS: 

Atendido o critério de seleção descrito neste edital, os candidatos aprovados 

serão classificados em ordem decrescente de nota. O preenchimento das 

vagas será feito de acordo com a nota de classificação dos candidatos. Caso o 

número de candidatos classificados seja inferior ao número de vagas 

disponíveis para cada modalidade, as vagas remanescentes serão alocadas 

aos candidatos à transferência externa. 

Curso 
número de 

vagas para 

mudanças de 

horário 

número de vagas 

para outro curso 

IFUSP 

número de vagas 

outro curso USP 

(outra unidade) 

Bacharelado 

Diurno 

6 5 5 

Bacharelado 

Noturno 

15 10 10 

Licenciatura 

Diurno 

7 5 5 

Licenciatura 

Noturno 

7 6 5 

Física Médica 

Noturno 

 2 1 

Casos não contemplados neste edital serão decididos pela Comissão de 

Graduação do IFUSP. 

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS: Divulgação no site da graduação do 

IFUSP 


