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CENTRO DE INFORMAÇÕES 
Assuntos mais procurados 

 
1. Hospital Veterinário  

O Hospital Veterinário fica na Av. Prof. Orlando Marques de Paiva, 87. É mais fácil chegar 
ao HOVET entrando no campus pelo Portão 3, na Av. Corifeu de Azevedo Marques. O 
HOVET tem atendimento diário de segunda a sexta-feira das 8h00 às 13h00. Para 
qualquer atendimento o animal deve passar por esta triagem, que é gratuita. Para 
maiores informações consulte o site do Hospital Veterinário: 
http://www.fmvz.usp.br/hovet-www   

 
2. Clínica Odontológica 

A Faculdade de Odontologia oferece atendimento odontológico à população em várias 
áreas da odontologia, tendo inclusive atendimentos especializados e de emergência. 
Para compreender o funcionamento da clínica, as formas de inscrição e funcionamento 
ligue para (11) 3091-7418 ou consulte o site http://www.fo.usp.br/?page_id=1968 . A 
Clínica Odontológica fica na Av. Prof. Lineu Prestes, 2227.  
   
3. Registro e revalidação de Diplomas 

Tanto o registro de diplomas de faculdades fora da USP como a validação de diplomas 
estrangeiros (de graduação e de pós-graduação) são feitos pela Secretaria Geral da USP. 
As informações completas, com relação de documentos e orientações de como fazer 
estão disponíveis no site da Secretaria Geral e vale a pena consultar toda a orientação 
antes de fazer o contato. Consulte a página: www.usp.br/secretaria  

 
4. Transferência externa para a USP 

A FUVEST informa que o Conselho de Graduação da USP aprovou modificações no 
processo de transferência externa de estudantes universitários, que desejem se transferir 
para os cursos de graduação da USP. No processo, haverá vagas para ingresso na USP no 
segundo semestre de 2013, e vagas para ingresso na USP no primeiro semestre de 2014. 
Para atender a ambos os ingressos, o calendário será antecipado, relativamente aos 
calendários cumpridos até 2012, com a prova de pré-seleção ocorrendo em 05 de maio 
de 2013. As vagas disponíveis para preenchimento, tanto no 2º semestre de 2013 quanto 
no 1º semestre de 2014, serão divulgadas, oportunamente, no Diário Oficial do Estado de 
São Paulo e no Manual do Candidato, em www.fuvest.br até o dia 10 de março. De 11 a 
17 de março serão recebidos pedidos de redução de taxa de inscrição e as inscrições 
estarão abertas de 1 a 15 de abril. Acompanhe todo o processo pelo site da FUVEST. 
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