Serviço de Graduação

TRANSFERÊNCIA INTERNA 2021 – INSTRUÇÕES CANDIDATOS APROVADOS
Concordância Transferência de Curso:
O aluno que tiver sido aprovado no Processo de Transferência Interna 2021 receberá uma mensagem no seu e-mail institucional (e-mail USP) e deverá respondê-la, no
período de 1 a 3/2/2021 (impreterivelmente), informando se quer realizar a transferência ou se desistiu da mesma. A ausência de resposta no prazo estipulado implica
na perda da vaga no curso destino.
Somente para alunos que não são da FEA-RP: além de responder à mensagem informando que quer realizar a transferência, por favor, também enviar os seguintes
documentos anexados a sua mensagem de resposta, respeitando o prazo estipulado acima:
- Foto 3x4 recente;
- RG (frente e verso / não pode ser CNH);
- Histórico Escolar do Ensino Médio e Certificado de Conclusão do Ensino Médio; e
- Histórico Escolar da Faculdade de origem, com autenticação eletrônica, atualizado (emitido em fevereiro/2021) do Novo Portal de Serviços Computacionais da USP /
Sistema Júpiter.

Matrícula:
Os alunos aprovados no Processo de Transferência Interna 2021, que concordaram com a transferência, conforme procedimento acima, deverão realizar a matrícula para
as disciplinas do novo curso durante a primeira interação de matrícula (18 a 22/2/2021), pelo Novo Portal de Serviços Computacionais da USP / Sistema Júpiter. É de
inteira responsabilidade do aluno a realização da matrícula.

Aproveitamento de Estudos:
Caso tenha interesse em solicitar aproveitamento de estudos das disciplinas cursadas na Faculdade de origem que interfiram na matrícula do 1º semestre de 2021, realizar
os pedidos no período de 23 a 26/2/2021, pela Secretaria Eletrônica / Portal da Graduação da FEA-RP, maiores informações serão divulgadas oportunamente. Possíveis
ajustes na matrícula, por conta de resultados de aproveitamento de estudos, deverão ser realizados no período de retificação de matrícula / requerimento web (25 a
31/3/2021). Atenção: para o aproveitamento de estudos das demais disciplinas cursadas na Faculdade de origem que não vão interferir na matrícula do 1º semestre de
2021 o aluno, caso tenha interesse, deverá solicitar nos próximos períodos determinados no Calendário Escolar da Graduação da FEA-RP.

Em caso de dúvidas, por favor, entrar em contato pelo e-mail: atendimentosg@fearp.usp.br.

