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RESOLUÇÃO CONSEPE Nº 16/02

Regulamenta o processo de admissão e seleção de transferências externas


					A Presidente do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSEPE, no uso de suas atribuições, com fundamento no art. 49 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, combinada com a Lei nº 9.536, de 11 de dezembro de 1997, e observando as normas internas vigentes da Instituição, 


					RESOLVE
		

			
					Art. 1º - Instituir, ad referendum do Conselho Pleno,  critérios para transferência de alunos de outras instituições de ensino superior para a UESC.

                                          Art. 2° - O pedido deverá ser feito no Protocolo Geral, nos prazos estipulados no Calendário Escolar, e será deferido aos candidatos aprovados no processo seletivo, na estrita ordem de classificação e em conformidade com as vagas existentes.

					Parágrafo Único - As transferências só poderão ser concedidas para o mesmo curso.

					Art. 3º - Será concedida transferência ex-offcio, em qualquer época do ano e independentemente da existência de vaga, pela SECREGE, quando se tratar de servidor público federal ou servidor público do Estado da Bahia, civil ou militar estudante, ou seu dependente estudante, se requerida em razão de comprovada remoção ou transferência de ofício, que acarrete mudança de domicílio para o município da região de influência da UESC, desde que o postulante possa concluir o seu curso no tempo de integralização que lhe restar.

					Parágrafo único – A regra do caput não se aplica quando o interessado na transferência se deslocar para assumir cargo efetivo em razão de concurso público, cargo comissionado ou função de confiança.

					Art. 4º - O processo seletivo de que trata o artigo 1º será aberto com a publicação do Edital de Inscrições, contendo o número de vagas de cada curso, os pontos para a prova de conhecimentos básicos e todas as informações necessárias à efetivação do processo.
			
		         Parágrafo único - Os pontos para a prova de conhecimentos serão elaborados pelo Colegiado do Curso e versará sobre conteúdos básicos à formação profissional.

					Art. 5º - O processo seletivo constará de duas etapas: 
I.	pré-seleção, conduzida pelo Colegiado de Curso, a quem compete proceder a análise do curso e o prazo para sua integralização; 
II.	teste de conhecimento e análise de histórico escolar, conduzida pela Gerência de Seleção e Orientação - GESEOR.

§ 1º - A pré-seleção consiste no exame da documentação apresentada pelo candidato, discriminada no Edital de Abertura de Inscrições.

§ 2º - Serão eliminados do processo seletivo os candidatos que:
a)	não estiverem com vínculo estabelecido com a Universidade de origem;
b)	não cursarem na Universidade de origem o mesmo Curso pretendido que deverá ser, necessariamente, um dos Cursos mantidos pela UESC;
c)	não tiverem condições de concluir o curso no tempo de integralização que lhe restar.

§ 3º - Concluída a pré-seleção, será divulgada a relação dos candidatos habilitados à segunda etapa do processo seletivo.

                 			Art. 6º - Para efeito de cálculo da média geral, atribuir-se-á peso 3 (três) à média do histórico escolar e peso 7 (sete) à nota do teste de conhecimentos. 

                                           Parágrafo Único - Na análise do histórico escolar, considerar-se-ão:

a)	cálculo da média dos resultados finais de cada disciplina cursada integralmente;
b)	subtração de meio ponto à média do histórico escolar para cada período não cursado com aproveitamento, excetuando-se o período em que o candidato teve seu pedido de trancamento de matrícula deferido;
c)	não serão considerados, para efeito do cálculo da média do histórico escolar, resultados parciais de estudos realizados em sistema seriado.

					Art. 7º - A média geral do candidato será a média ponderada do histórico escolar e do teste de conhecimentos.

					Art. 8º - Serão considerados reprovados no processo seletivo os candidatos que obtiverem média geral inferior a 5,0 (cinco).

					Art. 9º - Havendo empate na classificação dos candidatos, terá preferência aquele que faça prova de domicílio na Região e, persistindo o empate, aquele de maior idade.

					Art. 10 - O resultado final do processo seletivo será homologado pela Reitoria, que o publicará em ordem classificatória, em consonância com o número de vagas e média geral igual ou superior a 5,0 (cinco vírgula zero). 

					Art. 11 - A Guia de Transferência é instrumento hábil para a efetivação da matrícula dos candidatos aprovados no processo seletivo e deverá conter:

a)	histórico escolar do curso;
b)	quadro demonstrativo do desdobramento das matérias (Portaria MEC nº 515/79);
c)	histórico escolar do Ensino Médio, com certificado;
d)	declaração de reconhecimento ou de autorização do curso;
e)	regime de aprovação.

§ 1° – Todos os documentos deverão ser, necessariamente, originais, devendo a tramitação observar as disposições da Portaria n° 975, de 25/06/92, do Ministério da Educação.

§   2° - A aprovação do candidato no teste seletivo e o pedido de transferência, devidamente protocolado, constituem, mediante comprovação, documentos hábeis para a efetivação da matrícula. 

Art. 12 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário, especialmente as Resoluções CONSEPE números 001/95, 015/96 e 14/01.

Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, em 14 de outubro de 2002



RENÉE ALBAGLI NOGUEIRA
Presidente do CONSEPE




