
  

 
 Pró-Reitoria de 
    Graduação 
 

DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA DAR ENTRADA AO 

PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA “EX-OFFÍCIO”: 

 
 

1) Requerimento dirigido ao Magnífico Reitor; 

 

2) Certificado de conclusão do Ensino Médio e respectivo histórico escolar (original e 

cópia); 

 
3) Histórico escolar do Ensino Superior, contendo o número de horas de cada disciplina, 

inclusive trabalho de campo e as notas obtidas (original e cópia); 

 

4) Documento do local de trabalho que prove a transferência compulsória para esta 

Capital (original e cópia): boletim de remoção, publicação em Diário Oficial, etc.; 

 
5) Documento do local de trabalho, na Capital, comprovando que o transferido assumiu o 

seu posto (original); 

 

6) Documentos de identidade expedidos pelas Secretarias de Segurança Pública, pelas 

Forças Armadas, pela Polícia Militar, ou Carteira de Motorista com foto (original e 

cópia); 

 
7) Quando o requerente for dependente do servidor transferido, deve trazer: 

 Certidão de nascimento (original e cópia); 

 Certidão de casamento (original e cópia). 

 
 

OBS: Todos os documentos devem ser apresentados com as cópias 

solicitadas. Os originais servirão apenas para conferência e não serão retidos. As cópias 

entregues com o requerimento não serão devolvidas (solicita-se, portanto, que o 

requerente não entregue os originais nem exemplares únicos de cópias de documentos). 

 

 Endereço para entrega da documentação: 
Prédio da Reitoria 
Rua da Reitoria, 374 – 2º andar – Pró-Reitoria de Graduação 
Cidade Universitária – Butantã – São Paulo / SP 

 Horários: das 9h às 11h30 e das 14h às 16h30 
 



  

 

 

 

MAGNÍFICO REITOR  

DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

 
 
 
 
Eu, _________________________________________, aluno (a) regularmente 

matriculado (a) no _________ ano do curso de _________________________________, da 

Universidade ________________________________________, em virtude da transferência 

compulsória de (indicar o local de trabalho de origem e o de destino), venho requerer a V. 

Magnificência minha matrícula no curso congênere dessa Universidade, com base na Lei nº 

9536 – art. 1º de 11/12/1997. 

Termos em que peço deferimento. 
 
 
 
 

 São Paulo,     de            de 20... 
 
 
 
 
 __________________________ 
 (assinatura) 
 
 
 

Telefone para contato: 
 
 


