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Comissão de Graduação 

FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE BAURU 
 
Edital de Transferência Interna 
 
O Diretor da Faculdade de Odontologia de Bauru, de acordo com a deliberação da Comissão de 

Graduação, comunica que estarão abertas as inscrições para o preenchimento de 02 vagas para o 

Curso de Graduação em Fonoaudiologia, para fins de Transferência Interna, para o 1º semestre 

de 2021, nos dias 18 e 19 de janeiro de 2021, das 14 às 16 horas, junto ao Serviço de Graduação 

na Faculdade de Odontologia de Bauru – USP. 
 

I - Da Inscrição: 

1) Poderão inscrever-se à seleção para fins de Transferência Interna, alunos regularmente matriculados 

em curso idêntico de graduação em Fonoaudiologia da Universidade de São Paulo, mediante a 

apresentação dos seguintes documentos: 

a) requerimento de transferência dirigido ao Diretor da Unidade (impresso a ser fornecido pelo Serviço de 
Graduação da FOB/USP no ato da inscrição); 

b) cópia do documento de identidade, acompanhada do original ou cópia autenticada; 

c) histórico escolar (contendo notas e carga horária das disciplinas); 
d) a entrega de todos os documentos se dará somente no ato da inscrição, não sendo permitida a 

apresentação posterior de qualquer outra documentação. 

 

II – Da Seleção e Classificação: 
1) A vaga será concedida, após seleção dos inscritos, mediante análise do histórico escolar de cada 

candidato; 

2) Critérios de classificação: 
a) alunos sem reprovação e com maior número de créditos integralizados; 

b) média ponderada do histórico escolar. 

 

III – Do Calendário: 
data: 27/01/2021 - Avaliação Curricular. 

data: 28/01/2021 - Divulgação dos resultados da análise curricular e do processo de transferência. 

data: 25/02/2021 - Matrícula do aluno cujo pedido de transferência foi deferido, junto ao Serviço de 
Graduação da Faculdade de Odontologia de Bauru, para ingresso no primeiro 

semestre de 2021. 

 

IV – Disposições Gerais: 

1) Os candidatos serão classificados até o limite do número de vagas, de acordo com a análise curricular; 

2) Efetivada a matrícula, o transferido estará dispensado de cursar as disciplinas nas quais obtiver 

equivalência, podendo solicitar aproveitamento de estudos das outras disciplinas que tiverem sido 
cursadas com aprovação, juntando os documentos necessários, ficando a critério da Faculdade de 

Odontologia de Bauru o deferimento do pedido, de acordo com as normas específicas; 

3) Excluídas as disciplinas cujas dispensas forem deferidas, o transferido ficará obrigado a cursar todas as 
demais disciplinas do curso, no semestre em que forem oferecidas, cumprindo os requisitos necessários; 

4) Não serão aceitos pedidos de revisão ou vistas da avaliação curricular; 

5) Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Graduação. 
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