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EDITAL ATAC/ FZEA 02/2021 

Aprovado na 262ª reunião da Comissão de Graduação de 11 de dezembro de 2020. 
 

EDITAL DE TRANSFERÊNCIA ENTRE TURNOS PARA OS CURSOS DE GRADUAÇÃO EM 

ENGENHARIA DE ALIMENTOS DA FACULDADE DE ZOOTECNIA E ENGENHARIA DE ALIMENTOS 

DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO.  

A Diretora da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da Universidade de 

São Paulo faz saber que serão aceitas inscrições de alunos matriculados nos cursos de 

Engenharia de Alimentos da FZEA, para transferência entre turnos (diurno e noturno), 

referente ao primeiro semestre de 2021, nas condições que se seguem: 

 

Artigo 1º - NÚMERO DE VAGAS  

Parágrafo Único - As vagas serão decorrentes da demanda de solicitações, visto que 

possibilitam a permuta das mesmas. 

 

Artigo 2º - INSCRIÇÃO 

Parágrafo 1º – As inscrições serão realizadas das 09h00 do dia 11 de fevereiro de 2021 às 

17h00 do dia 19 de fevereiro de 2021 por meio de preenchimento de formulário 

específico disponível neste link (o formulário ficará disponível para preenchimento 

apenas durante o período de inscrição e para acessá-lo, o aluno deverá realizar o login 

com seu e-mail institucional). 

Parágrafo 2º - O candidato deverá anexar ao formulário de inscrição seu Histórico Escolar 

Completo (com reprovações) da Instituição de Ensino Superior de origem, contendo 

nota, carga horária e frequência das disciplinas cursadas com aproveitamento, 

devidamente autenticado, por meio de código eletrônico de verificação ou assinado e 

carimbado, emitido no mês de fevereiro de 2021, em arquivo “.pdf” e com tamanho 

máximo de 10MB. 

 

Artigo 3º - CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Parágrafo único - Ser aluno do curso de Engenharia de Alimentos da FZEA, tendo cursado 

ao menos o 1º semestre do curso.  

 

Artigo 4º - SELEÇÃO 

Parágrafo 1º - A seleção dos inscritos será por meio de análise da média ponderada com 

reprovações dos candidatos. 

Parágrafo 2º - Em caso de empate, será selecionado o aluno com o maior número de 

créditos acumulados. 

https://forms.gle/1n6UCNCbYkB5As3A9
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 Artigo 5º - DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

Parágrafo único - A divulgação dos resultados será feita até 26 de fevereiro de 2021, no 

site: www.fzea.usp.br – Graduação - Ingresso – Transferência entre Turnos, da Faculdade 

de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da Universidade de São Paulo. 

 

Artigo 6º - MATRÍCULA 

Parágrafo 1º - A matrícula será realizada pelo Serviço de Graduação. 

Parágrafo 2º - Uma vez considerado aprovado no processo de seleção, o aluno não 

poderá desistir da transferência, pois trata-se de permuta e sua vaga será ocupada por 

outra pessoa. 

 

Artigo 7º - CASOS OMISSOS 

Parágrafo único: Os casos omissos serão analisados pela Comissão de Graduação da 

FZEA. 

 

 

Pirassununga, 08 de fevereiro de 2021. 

 

 

Profa. Dra. Elisabete Maria Macedo Viegas 

Diretora FZEA/USP 


