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TRANSFERÊNCIAS ENTRE CURSOS 
 
 

EDITAL FAAT Nº 06/13 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

O Diretor Acadêmico da FAAT – Faculdades Atibaia - 
torna público, para conhecimento de todos os interessados, 
que, no período indicado neste Edital, estarão abertas as 
inscrições para o processo seletivo de preenchimento das 
vagas disponíveis nos cursos de graduação, que será 
realizado de acordo com as Resoluções da Congregação nº 
03/10 e nº 01/11 e segundo as regras dispostas neste ato 
normativo, que a Instituição se obriga a cumprir e os 
interessados, ao se inscreverem, declaram, implicitamente, 
conhecer e com elas concordar. 

 
 

EDITAL 
 

Art. 1º. Estarão abertas, no período de 01 de dezembro de 2013 a 19 de dezembro de 2013, as 
inscrições para o processo seletivo de transferência para o preenchimento das vagas disponíveis nos 
cursos de graduação oferecidos pelas FAAT – Faculdades Atibaia, nos termos deste Edital.  

 
Art. 2º. O presente Edital refere-se às vagas a serem disponibilizadas, em razão de trancamento ou 
cancelamento de matrícula, ou que vierem a surgir, apuradas ao término dos processos de matrícula de 
alunos ingressantes de 2014 e rematrícula dos alunos que já fazem parte do corpo discente para 
séries/semestres subsequentes, a serem oferecidos no ano letivo de 2014. 
 
Art. 3º. O presente Edital aplicar-se-á às transferências internas e externas realizadas no âmbito da 
Instituição. 
 
§ 1º. Entende-se por transferência interna aquela realizada entre turnos do mesmo Curso ou entre os 
Cursos da FAAT; 
 
§ 2º. Entende-se por transferência externa aquela realizada entre uma Instituição de Ensino Superior 
externa e a FAAT. 

 
Art. 4º. A prova do processo seletivo de transferência externa será realizada no dia 16 de janeiro de 2014, 
às 19h00, nas dependências da FAAT – Campus Dom Pedro, situado na Estrada Municipal Juca 
Sanches (Estrada da Boa Vista), nº 1050, Jardim Brogotá – Boa Vista, Atibaia, SP. 
 
§ 1º. As inscrições deverão ser realizadas na secretaria acadêmica da FAAT, no prazo estipulado no caput 
do art. 1º deste Edital, sem custo. 
 

ABRE INSCRIÇÕES PARA O 
PREENCHIMENTO DE VAGAS 
EXISTENTES NOS CURSOS DE 
GRADUAÇÃO, DESTINADAS A 
TRANSFERÊNCIAS INTERNAS E 
EXTERNAS NO 1º SEMESTRE 
LETIVO DE 2014. 
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§ 2º. O processo seletivo compreenderá, nos moldes da Resolução nº 01 de 2011, análise curricular do 
rendimento acadêmico do aluno na Instituição de origem (se for o caso), com fins de aproveitamento de 
estudos, para definição de qual a série adequada para matrícula do candidato, devendo, o Coordenador do 
Curso para o qual está sendo pleiteada a transferência, exigir avaliação especial para aferição de 
conhecimentos do interessado ou, ainda, estipular qualquer outro instrumento de avaliação que julgar 
necessário, desde que aprovado pela Diretoria Acadêmica da Instituição. 
 
§ 3º. As questões que comporão a avaliação serão em forma de interpretação de texto, de múltipla escolha 
ou dissertação, a critério do Coordenador do Curso; 
 
§ 4º. A nota mínima, para efeito de aprovação, será 5,0 (cinco), a qual, se não atingida, não habilitará o 
candidato, ainda que seja o melhor classificado, a preencher a vaga aberta para transferência; 
 
§ 5º. As vagas oferecidas serão preenchidas de acordo com a ordem de classificação obtida no processo 
seletivo e, em caso de empate na última posição de classificação que habilite à vaga, terá direito a ela o 
candidato da própria FAAT; não sendo suficiente este critério e prevalecendo o empate, terá direito à vaga 
o candidato que tiver mais idade; 
 
§ 6º. O candidato inscrito só poderá realizar a prova mediante a apresentação da CÉDULA DE 
IDENTIDADE ORIGINAL e do COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO. 
 
§ 7º. Na hipótese de não serem apuradas vagas disponíveis para transferência, o alcance, por parte do 
candidato, da nota mínima estipulada no § 4º deste artigo não dará direito à transferência, 
 
§ 8º. Os candidatos à transferência interna não necessitarão à avaliação prevista neste artigo, tendo em 
vista que o processo de análise para deferimento ou não do pedido de transferência dar-se-á conforme a 
Resolução nº 03/10, da Congregação da FAAT. 
 
Art. 5º. Os resultados da prova de transferência devem ser consultados presencialmente ou por telefone 
na secretaria acadêmica da FAAT, a partir do dia 23 de janeiro de 2014. 
 
§ 1º. Havendo vagas disponíveis, os candidatos interessados em transferência interna, que tiverem seu 
pedido deferido, deverão efetivar suas matrículas entre os dias 23 e 27 de janeiro de 2014, na secretaria 
acadêmica da FAAT. 
 
§ 2o. A matrícula dos candidatos aprovados, interessados em transferência externa, deverá ser efetivada 
entre os dias 23 e 27 de janeiro de 2014e, para tanto, o aluno deverá apresentar histórico escolar de 
transferência, fornecido pela Instituição de origem, nos moldes da legislação em vigor. 
 
§ 3º. Os candidatos à transferência externa deverão apresentar, no ato da matrícula, para fins de estudo 
curricular, visando ao aproveitamento de estudos e respectiva dispensa de disciplinas, além do histórico 
escolar de transferência fornecido pela Instituição de origem, a cópia dos programas das disciplinas 
cursadas com aproveitamento (conteúdo programático). 
 
Art. 6º. Os valores referentes à semestralidade, a serem pagos pelos candidatos aprovados no processo 
seletivo objeto deste Edital, serão os mesmos pagos pelos alunos dos Cursos para os quais forem 
aprovados os transferidos.  
 
Art. 7º. No caso de não serem preenchidas todas as vagas para transferência ou de serem apuradas novas 
vagas, serão realizadas novas chamadas para o processo seletivo de transferência, regulamentadas por 
novo Edital. 
 
§ 1º. A realização de outras chamadas para o processo seletivo de transferência não são obrigatórias, 
ficando condicionada ao exclusivo interesse da FAAT e às condições previstas no caput deste artigo. 
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§ 2º. As avaliações referentes a novas chamadas para o processo seletivo de transferência deverá ser 
realizada, no máximo, até o dia 28 de janeiro de 2014. 
 
§ 3º. Serão impedidos de participar de novas chamadas do processo seletivo de transferência aqueles 
candidatos que estiveram inscritos na primeira chamada, mas não atingiram a nota mínima para aprovação 
(artigo 4º, § 4º). 
 
Art. 8º. Não serão aceitas, em hipótese alguma, transferências de candidatos que eventualmente tenham 
sido reprovados no vestibular da FAAT, referente ao Processo Seletivo 2014. 
 
Art. 9º. Não serão aceitos requerimentos de pedido de transferência interna ou externa, protocolados fora 
do prazo previsto neste Edital. 
 
Art. 10. A matrícula de candidato à transferência, efetuada após o início das aulas, não dará direito à 
compensação de ausência das aulas ministradas antes da efetivação da matrícula, devendo o aluno arcar 
com as ausências observadas nesse período. 
 
 

Publique-se e dê-se ciência aos interessados. 
 

 
Atibaia, 29 de novembro de 2013. 

 

 

 

 

Dr. GILVAN ELIAS PEREIRA 
Diretor Acadêmico 

FAAT – Faculdades Atibaia 
 

  

 


