
PRÓ-REITORIAS 
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 
Resolução CoG nº 6510, de 18-3-2013 
Altera os Artigos 1º, 12 e 14 da Resolução CoG 
nº 6509, de 11.03.2013, que estabelece normas 
e programas das matérias objeto de avaliação 
para a etapa de Pré-seleção de candidatos que 
desejam transferência para cursos de graduação 
da USP, no 2º semestre de 2013 e no 1º semestre 
de 2014, e estabelece normas gerais para o exame 
da segunda etapa 
A Pró-Reitora de Graduação da Universidade de São Paulo, 
tendo em vista o disposto nos artigos 77 e 78 do Regimento 
Geral da USP e considerando o deliberado pelo Conselho de 
Graduação, em Sessão de 13.12.2012, baixa a seguinte 
RESOLUÇÃO: 
Artigo 1º - Os artigos 1º, 12 e 14 da Resolução nº CoG 
nº 6509, de 11.03.2013, passam a vigorar com as seguintes 
redações: 
“Artigo 1º - Nos termos dos artigos 77 e 78 do Regimento 
Geral da USP (Resolução nº 3745, de 19.10.90), após a seleção 
para transferência interna, serão colocadas em transferência, de 
um curso para outro da USP e de outras instituições de ensino 
superior do País ou do exterior para a USP, para 2º semestre 
de 2013 e 1º semestre de 2014, 787 vagas, conforme Anexos 
II e III, cujo preenchimento ficará condicionado à aprovação, 
em concurso de transferência, que se regerá pelas disposições 
desta Resolução.”; 
“Artigo 12 - A matrícula dos aprovados será efetuada no 2º 
semestre de 2013 ou no 1º semestre de 2014, conforme dispostas 
as vagas disponibilizadas pelas Unidades.”. 
“Artigo 14 - As vagas dos cursos de Bacharelado em História, 
Bacharelado em Ciências Sociais e Bacharelado em Filosofia, 
da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas; e do curso 
de Licenciatura em Ciências – modalidade semipresencial (EAD) 
da Pró-Reitoria de Graduação serão colocadas em exame de 
transferência diretamente nas Unidades, regendo-se as provas, 
por quanto dispuserem as Unidades, em edital próprio. A relação 
das vagas mencionadas consta do Anexo III.”. 
Artigo 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua 
publicação (Processo 2012.1.32055.1.7). 


