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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA
Autorizada pelo Decreto Federal NQ 77.496 de 27/04/76
Reconhecida pela Portaria Ministerial NQ 874/86 de 19/12/86
GABINETE DA REITORIA

RESOLU<;AO CONSEPE 25/2005
Altera criterios para transferencias
interna e externa para os cursos de
gradua~ao da UEFS.

o Reitor da Universidade Estadual de Feira de Santana e Presidcnte do Conselho
Superior dy; I;nsino, Pesquisa e Extensao, no uso de suas atribuiyoes, ad referendum do
CONSEPE, .
RESOLVE:
Artigp,l ° - Perrnitir, mediante processo seletivo, 0 ingresso de alunos regulares nos
cursos de graduayao da UEFS transferidos de outro curso de graduayao da propria
Instituiyao ou de estabelecimentos de ensino superior, do pais ou do estrangeiro, para 0
mesmo curso ou cursos afins.
Artigo 2° - A Pro-Reitoria de Graduayao encaminhani, semestralmente, para
aprovayao da Camara de Ensino de Graduayao do CONSEPE, 0 quadro de vagas para
transferencia intema e extema, calculada com base na legislayao especifica.
Artigo 30 - A Reitoria fani publicar, semestralmente, edital para 0 processo seletivo
de alunos transferidos, constando 0 numero de vagas por curso, correlayao de cursos afins,
condiyoes para inscriyao e matricula e as inforrnayoes gerais pertinentes.
Artigo 4° - Sera vedada a transferencia para cursos de graduayao da UEFS em se
tratando de:
I - aluno de curso de curta durayao ou tecnologico para curso de durayao plena;

----

II - aluno de cursos seqiienciais;
III - aluno ingresso em qualquer curso na UEFS por processo de transferencia;
IV - aluno matriculado em cursos de programas especiais e de oferta temporaria.

.'"

Artigo 5° - As seguintes condiyoes serao exigidas para a participayao do processo de
transferencia, nos terrnos desta Resoluyao:
I - ter cumprido, com aproveitamento, no minimo, urn periodo letivo no curso de
ongem;
II - ter cumprido, no maximo, 50% da carga horaria do curso de origem.

Panigrafo 10 - Para as solicitayoes de transferencias
deste artigo, sao acrescentadas as seguintes exigencias:

e~temas,

alem do previsto nos incisos

a) nao apresentar mais de dois trancamentos voluntarios de periodo no curso, ressalvados os
casos de trancamento por motivo de sallde, devidamente comprovado;
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b) ser a Instituiyao reconhecidalcredenciada eo curso reconhecido ou autorizado;
c) estar regulannente matriculado na instituiyao de origem.
Panigrafo 2° - as documentos para as transferencias extemas, referentes a alunos de
estabelecimentos estrangeiros, somente serao aceitos em confonnidade com a legislayao vigente no
pais.
Artigo 6° - Para a inscriyao no processo de transferencia
seguintes documentos:

0

candidato devera entregar os

a. ficha de inscriyao devidamente preenchida;
b. fotoc6pia do documento de identidade.
Panigrafo Unico: as demais documentos para a participayao do processo de transferencia
serao exigidos apenas para os candidatos convocados, logo ap6s a divulgayao dos resultados, para
fins de dispensa de disciphnas e efetivayao de matricula.
Artigo 7° - a processo seletivo se dara atraves de uma prova de qualificayao constando de
conhecimentos da Lingua Portuguesa, Redayao e Conhecimentos Basicos Especfficos referentes ao
primeiro semestre do curso correspondente na UEFS, confonne conteudo programcitico divulgado
junto com edital, ouvido os Colegiados pertinentes.
Artigo 8° - Cabera
do processo seletivo.

a Pr6-Reitoria de Graduayao 0

planejamento, a elaborayao e execuyao

Artigo 9° - Sera convocado 0 candidato que obtiver nota igual ou superior a 5,0 (cinco),
observando-se a ordem decrescente de c1assificayao, respeitando-se 0 numero de vagas de cada
curso.
Paragrafo unico - as criterios de desempate no julgamento das transferencias, para efeito
de ocupayao das vagas, serao considerados na seguinte ordem:

a. melhor desempenho na prova de Conhecimentos Basicos Especfficos.
b. melhor desempenho na prova de Redayao;
Artigo 10 - as candidatos convocados entregarao na Divisao de Assuntos Academicos a
documentayao exigida para a dispensa de disciplina e efetivayao de matricula, segundo calendario
da Instituiyao, confonne listagem a seguir:

a. dec1arayao de que e aluno regulannente matriculado na Instituiyao de origem;
b. comprovayao legal de que a Instituiyao de origem e reconhecidalcredenciada e
curso autorizado ou reconhecido;

0

c. hist6rico escolar oficial e atualizado, assinado pela autoridade competente;
d. curriculo do curso;
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e. programas das disciplinas ja cursadas, com respectiva carga horaria, devidamente
assinados pela autoridade competente;
f.

fotocopia da descric;ao do processo de avaliac;ao adotado na instituic;ao de origem
detalhando valores ou conceitos atribuidos;

g. declarac;ao de que nao se encontra respondendo sindicancia: ou inquerito na
Instituic;ao de origem.

Paragrafo 10 - A nao apresentac;ao da totalidade da documentac;ao indicada no caput deste
artigo ou a constatac;ao de desacordos com as exigencias estabelecidas nos artigos 4° e 5° , implicara
na nao efetivac;ao da matricula e conseqilente perda do direito a vaga. Neste caso re~lizar-se-a nova
chamada, obedecendo-se a ordem de classificac;ao.
Paragrafo 20 - A transferencia extema somente sera efetuada, definitivamente, apos
recebimento da Guia de Transferencia expedida pela InstituiC;:lo de origem.
Artigo 11 - Apos a entrega e conferencia da documentac;ao pertinente,
candidato devera ser encaminhado aos Colegiados pertinentes para:

0

0

processo do

I - indicac;ao de aproveitamento de estudos na Instituic;ao de origem com suas respectivas
equivalencias;
II - indicac;ao dos componentes curriculares nos quais
primeiro semestre, como aluno da UEFS.

0

requerente devera se matricular, no

Artigo 12- A matricula do aluno podera ser anulada, em qualquer epoca, caso seja
constatado 0 uso de documentos ou infonnac;oes falsas ou outros meios ilicitos adotados pelo
candidato.
Artigo 13- 0 aluno transferido, em qualquer caso, ficara sujeito ao cumprimento do
Curriculo Pleno do curso em vigor, na data de seu ingresso, e as suas eventuais alterac;oes.
Artigo 14 - Esta ResoluC;:lo entra em vigor na data de sua aprovaC;:lo, revogadas as
disposic;oes em contrario, em especial a ResoluC;:lo CONSEPE 5412003.
Gabinete da Reitoria, 07 de marc;o de 2005

J~ton~
Reitor e Presidente do CONSEPE
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