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Fatec Bragança Paulista – Jornalista Omair Fagundes de Oliveira 

Diretoria de Serviços Acadêmicos 

 

 
Edital nº 09/2016 de Transferência 

2º semestre de 2016 
 

 
O Diretor substituto da Faculdade de Tecnologia de Bragança Paulista – Jornalista Omair Fagundes 
de Oliveira, Dr. Adilson Ralf Santos, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a 
Deliberação CEETEPS - 12, de 14/12/2009, faz saber que estão abertas inscrições para 
Transferência de matrícula nos cursos de graduação de Tecnologia em Gestão da Tecnologia da 
Informação, turno tarde e noite, Tecnologia em Gestão Financeira, turno manhã e noite e 
Tecnologia em Gestão Empresarial – EaD para o segundo semestre letivo de 2016. 
 
 

I. DAS VAGAS 
 

Distribuição das vagas disponíveis para transferência por curso e turno: 
 

Curso Turno Semestre Número Máximo 
de Vagas 

Tecnologia em Gestão em Tecnologia da 
Informação 

TARDE 3º ao 6º 50 

Tecnologia em Gestão em Tecnologia da 
Informação 

NOITE 
2º, 5º e 

6º 
11 

Tecnologia em Gestão Financeira MANHÃ 2º ao 6º 50 

Tecnologia em Gestão Financeira NOITE 2º e 5º 10 

Tecnologia em Gestão Empresarial EAD 2º ao 4º 37 

Artigo 65 da Deliberação 12/2009: Vagas remanescentes são aquelas que não foram preenchidas 
ou que surgiram por desistência de aluno que ocupava uma vaga regular num dado curso. Só 
haverá vaga remanescente no início do primeiro semestre de um curso quando não ocorrer o 
preenchimento das vagas oferecidas no processo seletivo vestibular. 
 
 

II. DA INSCRIÇÃO 
 
1. As inscrições devem ser realizadas na Secretaria Acadêmica da FATEC Bragança Paulista, na 

Rua das Indústrias, 130 – Uberaba, Bragança Paulista/SP, de 01 a 05 de agosto de 2016, das 
09h às 21h. 

 
2. Podem participar do processo: 



a. Alunos regularmente matriculados nos cursos de Tecnologia da Fatec Bragança 
(transferência interna de curso); 

b. Alunos regularmente matriculados nas demais Fatecs (remanejamento entre Fatecs); 
c. Graduados na Fatec Bragança para integralização de um novo curso (retorno de 

egressos); 
d. Alunos regularmente matriculados em outras instituições de Ensino Superior 

(transferência interinstituições); 
e. Graduados em outra instituição de Ensino Superior (portador de diploma de curso 

superior). 
 

3. O candidato poderá pleitear vaga somente para um único curso/ turno. 
 

4. Os candidatos à transferência que são alunos ou egressos da Fatec Bragança Paulista devem 
apresentar no ato da inscrição: 

 
a.  Requerimento dirigido ao Diretor da Faculdade (a ser preenchido na unidade);  

 
5. Os candidatos à transferência oriundos de outras Fatecs e outras instituições de Ensino 

Superior devem apresentar, no ato da inscrição, uma cópia autenticada em cartório ou cópia 
simples acompanhada do original dos seguintes documentos: 

 
a. Requerimento dirigido ao Diretor da Faculdade (a ser preenchido na unidade);  
b. Comprovante de regularidade de matrícula em nível superior na instituição de 

origem; 
c. Histórico Escolar do curso de origem contendo carga horária, nota/conceito de cada 

disciplina cursada, de estágio ou de outras atividades curriculares realizadas; 
d. Programa das disciplinas cursadas (conteúdo programático), fornecido pela 

instituição de origem; 
e. Parecer de equivalência de estudos emitido pela Secretaria de Educação, em se 

tratando de candidato que tenha cursado o ensino médio no exterior; 
f. Tradução oficial do programa das disciplinas cursadas e dos documentos escolares, 

se o candidato é oriundo de instituição de Ensino estrangeira. Os documentos 
escolares devem estar visados pela autoridade consular brasileira no país de 
origem. 
 

6. Os candidatos à transferência já graduados em outras instituições de ensino superior devem 
apresentar, no ato da inscrição, uma cópia autenticada em cartório ou cópia simples 
acompanhada do original dos seguintes documentos: 
 

a. Requerimento dirigido ao Diretor da Faculdade (a ser preenchido na unidade);  
b. Histórico Escolar do curso de origem contendo carga horária, nota/conceito de cada 

disciplina cursada, de estágio ou de outras atividades curriculares realizadas; 
c. Diploma de graduação 
d. Programa das disciplinas cursadas (conteúdo programático), fornecido pela 

instituição de origem; 
e. Cópia do Decreto ou Portaria de Reconhecimento do Curso de Graduação de 

origem, com informação da publicação em Diário Oficial; 
f. Parecer de equivalência de estudos emitido pela Secretaria de Educação, em se 

tratando de candidato que tenha cursado o ensino médio no exterior; 



g. Tradução oficial do programa das disciplinas cursadas e dos documentos escolares, 
se o candidato é oriundo de instituição de Ensino estrangeira. Os documentos 
escolares devem estar visados pela autoridade consular brasileira no país de 
origem. 
 

7. O requerimento de transferência não será aceito caso o candidato não apresente, dentro 
do prazo, a totalidade dos documentos solicitados. 
 

8. A efetivação da inscrição se dará após a análise da documentação pela Secretaria 
Acadêmica da unidade. 

 
 

III. DO PREENCHIMENTO DAS VAGAS 
 
1. O preenchimento das vagas será efetuado em conformidade com o disposto no 

Regulamento Geral dos Cursos de Graduação das Faculdades de Tecnologia do Centro 
Estadual de Educação Tecnológica “Paula Souza”. 

 
2. A prioridade no preenchimento das vagas é a seguinte: 

a. Transferência interna de curso (alunos Fatec Bragança); 
b. Transferência entre Fatecs (alunos de outras unidades da Fatec); 
c. Retorno de egressos da Fatec Bragança para integralização de um novo curso; 
d. Transferência de alunos de outras instituições 
e. Ingresso de portadores de diploma de curso superior de outras instituições  

 
3. Quando o número de candidatos for superior ao número de vagas existentes em um 

determinado curso/turno, os seguintes critérios serão utilizados para classificação: 
 

a - Processo seletivo classificatório; 
b - Análise da compatibilidade curricular. 

 
4. O processo classificatório será especificado em documento próprio e a análise de 

compatibilidade curricular será feita por comissão, formada pelo coordenador do curso e 
dois docentes do curso de interesse. 

 
5. A análise da compatibilidade curricular levará em conta o Percentual de Progressão que o 

futuro aluno obterá no curso pleiteado e só poderá ser aceito aluno que tiver equivalência 
em todas as disciplinas do primeiro semestre desse curso, exceto no caso de vagas 
remanescentes do processo seletivo vestibular. 

 
6. Na hipótese de não existir candidato que consiga equivalência em todas as disciplinas do 

primeiro semestre, poderá ser convocado àquele que tiver, no máximo, uma disciplina 
faltante.  

 
7. As equivalências obtidas na forma prevista no presente regulamento levarão o aluno a ter 

um Percentual de Progressão que definirá o semestre em que poderá ser admitido e, caso 
haja vaga nesse semestre, ou em semestre anterior, poderá ser convocado para matrícula. 
 

 



 
 

IV. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
 

1. Os nomes dos candidatos selecionados serão divulgados pela Diretoria Acadêmica da Fatec 
Bragança Paulista em 12 de agosto de 2016. 

 
V. DA EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA 

 
1. As matrículas dos candidatos selecionados serão realizadas junto à Diretoria 

Acadêmica da FATEC Bragança Paulista no dia 15 de agosto de 2016, das 9h às 21h. 

2. Os candidatos selecionados deverão apresentar, no ato da matrícula, os seguintes 
documentos:  

 

Alunos da Fatec Bragança Paulista: 

 
a. Requerimento dirigido ao Diretor da Faculdade (a ser preenchido na 

unidade); 

 

Alunos regularmente matriculados ou formados em outras Instituições de Ensino 
Superior: 

 

a. Uma foto 3X4 recente e uma cópia autenticada em cartório ou cópia simples 
acompanhada do original dos seguintes documentos: 

b. Guia de Transferência expedida pela instituição de origem; 

c. Carteira de identidade; 

d. CPF; 

e. Certidão de nascimento ou casamento; 

f. Certificado que comprove estar em dia com o serviço militar (brasileiros 

maiores de 18 anos, do sexo masculino); 

g. Título de eleitor; 

h. Comprovante de votação na última eleição. 

i. Histórico Escolar do ensino médio ou equivalente; 

j. Certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente; 

 

Egressos da Fatec ou outras Instituições de Ensino Superior 

 
a. Uma foto 3X4 recente e uma cópia autenticada em cartório ou cópia simples 

acompanhada do original dos seguintes documentos: 

b. Carteira de identidade; 

c. CPF; 

d. Certidão de nascimento ou casamento; 



e. Certificado que comprove estar em dia com o serviço militar (brasileiros 

maiores de 18 anos, do sexo masculino); 

f. Título de eleitor; 

g. Comprovante de votação na última eleição. 

h. Histórico Escolar do ensino médio ou equivalente; 

i. Certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente; 

 

 

VI. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

1. A inscrição para transferência ou matrícula para portadores de diploma implicará no 
conhecimento do presente Edital e seu compromisso de aceitação das condições aqui 
estabelecidas. 
 

2. Das decisões relativas deste processo não cabem recursos. 
 

3. Em caso de não efetivação ou de desistência da transferência, o candidato poderá 
solicitar, por meio de formulário próprio, a devolução dos documentos apresentados. 
 

4. Os casos omissos serão resolvidos pela Congregação. 
 
 
 
 

Bragança Paulista, 15 de julho de 2016. 
 
 

 
 
 

Dr. Adilson Ralf Santos 
Diretor Substituto da Fatec Bragança Paulista 

 
 
 
 

Samanta Mazzolini 
Diretora Acadêmica da Fatec Bragança Paulista 


