PROCESSO TRANSFERÊNCIA INTERNA
PARA O 1º SEMESTRE DE 2021 - FEA-RP/USP
I - DO NÚMERO DE VAGAS:
- Administração diurno - 6 vagas;
- Administração noturno - 2 vagas;
- Ciências Contábeis noturno - 4 vagas;
- Ciências Econômicas noturno - 3 vagas;
- Economia Empresarial e Controladoria diurno - 3 vagas.
II - DA INSCRIÇÃO:
Dias 6, 7 e 8 de janeiro de 2021, por meio do preenchimento de formulário de inscrição
disponível neste link (o formulário ficará disponível para preenchimento apenas durante o período
de inscrição e para acessar o formulário, o aluno deverá realizar login com seu e-mail institucional
– e-mail USP – cadastrado no Novo Portal de Serviços Computacionais da USP - antigo Sistema
Júpiter).
II.a DOCUMENTAÇÃO:
A documentação a seguir deverá ser anexada no formulário de inscrição nos campos específicos:
- Documento de identificação com foto;
- Atestado de Aluno atualizado (emitido em janeiro/2021) do Novo Portal de Serviços
Computacionais da USP (antigo Sistema Júpiter) com autenticação eletrônica. Para emitir, seguir
os seguintes passos: Graduação - Emissão de documentos - Documentos - Atestado de aluno;
- Histórico Escolar atualizado (emitido em janeiro/2021) do Novo Portal de Serviços Computacionais
da USP (antigo Sistema Júpiter) com autenticação eletrônica e com classificação na turma*. Para
emitir, seguir os seguintes passos: Graduação - Histórico Escolar (clicar nos botões com
classificação na turma e com autenticação). Para alunos oriundos do curso de Economia
Empresarial e Controladoria, deve ser emitido o Histórico Escolar do Núcleo Geral do curso
(selecionar 81301/1).
Obs.:
*classificação na turma: é a classificação do aluno na turma de ingresso a partir de sua média
ponderada suja (PR_pleiteante).
- Para a inscrição deverão ser preenchidas no formulário todas as informações solicitadas e
anexados todos os documentos solicitados, dentro do prazo estabelecido;
- Cada aluno poderá fazer inscrição para apenas um curso no processo de transferência
interna;
- A divulgação do resultado e das datas para matrícula (para os candidatos aprovados) será
realizada no site: www.fearp.usp.br - graduação - venha estudar na FEA-RP - transferência
interna, sendo de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento dos prazos
estipulados.
III - DOS CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO:
Clique aqui: Portaria FEA-RP-34, de 14-12-2016.

