EDITAL DE INSCRIÇÃO DO PROCESSO SELETIVO PARA
TRANSFERÊNCIA INTERNA
CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA - 2º SEMESTRE DE 2019
EDITAL DE INSCRIÇÃO
As Coordenações dos Cursos de Medicina da Universidade Municipal de São
Caetano do Sul fazem saber, aos interessados, que está aberto o edital para
transferência interna entre os cursos de Graduação em Medicina (Campi São Caetano
do Sul e São Paulo-Bela Vista).

1. DAS VAGAS
1.1. A quantidade de vagas para o curso de cada um dos campi dependerá do número
de inscrições recebidas, isso porque as transferências serão realizadas a partir de
demanda cruzada, ou seja, a quantidade demandada deverá ser casada entre os dois
campi. Por exemplo, se para o semestre X, há 5 (cinco) inscritos no campus São
Caetano e 10 (dez) inscritos no campus São Paulo, a quantidade de transferências a ser
realizada é de 5 (cinco) estudantes.
1.2 Para fins desse edital, tal processo ocorrerá apenas nos segundos e quartos
semestres.

2. DAS INSCRIÇÕES
2.1. Poderão inscrever-se no processo seletivo de transferência alunos regularmente
matriculados em Curso de Graduação em Medicina da USCS, ambos os campi.
2.2. As inscrições para o processo seletivo de transferência ocorrerão no período de
10/08/2019 a 13/08/2019, sendo no último dia de inscrição até 17h.
2.3. As inscrições devem ser realizadas pelo link www.uscs.edu.br/transferenciainterna/

3. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
3.1. Os estudantes inscritos no processo serão ranqueados a partir do resultado no
processo seletivo realizado para entrada na USCS (nota final).
3.2. Em caso de empate, deverá ser considerada a nota de redação.

4. DA EFETIVAÇÃO DA TRANSFERENCIA
4.1. Os resultados serão divulgados no site da USCS (www.uscs.edu.br), a partir das
17h do dia 14/08/2019.
4.2. Os candidatos classificados deverão se dirigir ao Campus Barcelona (setor de
transferências, sala 68 - Prédio B), de 15/08/19 a 16/08/19, das 13h às 21h30, para
efetuar a assinatura do termo de transferência.

5. DAS CONDIÇÕES GERAIS
5.1. O início das aulas já no campus para qual o estudante estiver efetivamente
transferido será no dia 19/08/2019.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
6.1. Não cabe recurso pelos candidatos dos resultados.
6.2. Casos omissos serão deliberados pela Comissão de Avaliação.

São Caetano do Sul, 8 de Agosto de 2019.
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