INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS/USP – COMISSÃO COORDENADORA DO CURSO DE
BACHARELADO EM CIÊNCIAS FUNDAMENTAIS PARA A SAÚDE
Edital ICB CoC CFS 01/2022
A Comissão Coordenadora do curso de Bacharelado em Ciências Fundamentais para a Saúde do
Instituto de Ciências Biomédicas (ICB) da Universidade de São Paulo torna pública a abertura das
inscrições para o processo seletivo de transferência interna para ingresso no curso de
Bacharelado em Ciências Fundamentais para a Saúde no primeiro semestre de 2023:
1.

Poderão se inscrever para o processo seletivo do curso de Bacharelado em Ciências
Fundamentais para a Saúde do ICB alunos regularmente matriculados nos diversos cursos de
graduação da Universidade de São Paulo. O ingresso no curso ocorrerá por transferência
interna, após aprovação em processo de seleção.

2. As inscrições serão realizadas no período de 05 de setembro de 2022 à 11 de novembro de
2022
pela
internet
através
do
formulário
eletrônico
em
https://bityli.com/CiênciasFundamentais-Processo-Seletivo-2022.
3.

3.1. A inscrição será efetivada após a verificação, a partir de informação do Sistema
Jupiterweb, de que o candidato é aluno regularmente matriculado em curso de graduação da
USP e não está cursando o último semestre. Não será aceita inscrição de aluno com
trancamento total do curso;
3.2. No ato da inscrição, o candidato deverá preencher o formulário eletrônico
(https://bityli.com/CiênciasFundamentais-Processo-Seletivo-2022) e anexar junto ao
formulário os arquivos na versão PDF do Currículo Lattes atualizado e Histórico Escolar da
Graduação atualizado. Para aqueles que não possuem Currículo Lattes segue link para cadastro
(https://lattes.cnpq.br/).

4. Serão oferecidas 10 vagas para ingresso no 1º semestre de 2023, que poderão ou não ser
preenchidas em sua totalidade.
5. O processo seletivo será conduzido por uma Comissão de Seleção, composta por 3 membros
titulares e 2 suplentes, pertencentes ao quadro docente do ICB-USP e membros da Comissão
Coordenadora do Curso (CoC).
5.1. A CoC indicará o Presidente, entre os membros titulares da Comissão de Seleção.
6.

O Processo Seletivo será realizado utilizando uma plataforma “online” e constará de Prova
Escrita e Arguição Pública de Currículo.
6.1. Prova escrita (17 de novembro/2022): prova com 8 a 10 questões no nível de ensino médio,
com objetivo de avaliar a capacidade de resolução de problemas do candidato. Os temas
abordados contemplam conhecimentos gerais em saúde e áreas correlatas, contendo os
seguintes tópicos:
a) Química: cálculo estequiométrico, concentrações e diluições, soluções tampão, noções de
bioquímica.

b) Biologia: estrutura e fisiologia da célula, fundamentos de genética básica, noções de
microbiologia e patologias associadas a microrganismos, noções de parasitologia, ciclo de vida
e patologias a associadas a parasitas, estrutura e fisiologia básicas dos sistemas humanos,
noções básicas de epidemiologia e evolução.
c) Matemática: noções de estatística, raciocínio lógico, interpretação de representações
gráficas.
d) Física: energia mecânica, eletromagnetismo, termodinâmica.
e) Inglês: compreensão de texto em inglês.
5.1.1. A prova escrita terá duração máxima de 3 horas e será avaliada numa escala de 0 a 10.
5.2. Arguição Pública de Currículo (17 e 18 de novembro/2022): a arguição será aberta ao
público. O candidato será entrevistado pela Comissão de Seleção que irá:
a) Avaliar a adequação do candidato ao curso, através de suas perspectivas na carreira, realização
de estágios, participação em eventos e cursos extracurriculares;
b) Avaliar a capacidade do candidato para ingressar no curso, com base em seu currículo Lattes
e histórico escolar da graduação de origem;
5.2.1 A Arguição Pública do Currículo será feita em plataforma online com a presença de no
máximo 20 candidatos, e terá duração mínima de 1 hora e duração máxima de 6 horas, em
função do número de candidatos.
5.2.2. A entrevista e o currículo serão avaliados numa escala de 0 a 10.
5.3 O resultado final do processo seletivo será determinado pelo conjunto da prova escrita e da
arguição pública do currículo. Para o cálculo da nota final serão atribuídos os pesos:
• Arguição: peso 5;
• Prova Escrita: peso 3;
• Currículo: peso 2.
5.3.1. A nota final será atribuída numa escala de 0 a 10, sendo considerado aprovado o
candidato com nota final igual ou superior a 5,0 (cinco).
5.3.2. Em caso de empate, o desempate será feito considerando a maior nota na
arguição.
5.4 As vagas oferecidas serão preenchidas pela ordem de classificação através das notas finais
obtidas pelos candidatos. Não é obrigatório o preenchimento das 10 vagas.
7. Cronograma do Processo Seletivo:

- Inscrições online: 05 de setembro de 2022 a 11 de novembro de 2022.

- Prova escrita: 17 de novembro de 2022, às 9:00 horas.
- Arguição Pública do Currículo: 17 e 18 de novembro de 2022, às 14:00 horas.
- Divulgação do resultado: 30 de novembro de 2022, no site do ICB: https://ww3.icb.usp.br/gra/
8.

Confirmação da matrícula dos candidatos aprovados: de 05 de dezembro a 12 de dezembro de
2022, com envio de e-mail ao candidato.
8.1. Os candidatos que não comparecerem nas datas e horários determinados acima, serão
considerados desistentes e eliminados do processo seletivo.
Informações adicionais poderão ser obtidas pelo site https://ww3.icb.usp.br/gra/transferenciasciencias-fundamentais/ ou na Secretaria de Graduação do ICB-USP, através do endereço
eletrônico gradicb@icb.usp.br ou telefone (011) 3091-7726.

