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1. DISPOSI�ÍES GERAIS

1.1. Estar�o abertas no per�odo de 28 a 29/01/2010, das 8h30min �s 11h30min e das 14h �s 17h, as

inscri��es para o processo de transfer�ncia externa, respectivamente, nas Unidades dos C�mpus

Experimentais da UNESP de Dracena, Itapeva, Ourinhos, Registro e Rosana, para o preenchimento

das vagas dos Cursos a seguir arrolados:

Cursos C�mpus

Experimentais

Vagas Para Candidatos provenientes dos

cursos de:

Zootecnia Dracena 3 Zootecnia; Agronomia; Medicina

Veterin�ria.

Engenharia Industrial

Madeireira

Itapeva 2
Matem�tica; F�sica; Qu�mica;

Administra��o; Cursos de

Engenharia: Mec�nica, Produ��o,

Florestal, El�trica, Civil, Ambiental,

Controle e Automa��o, Qu�mica,

Industrial e Materiais.

Geografia (Bacharelado e

Licenciatura)

Ourinhos 9-(Diurno)

1-(Not.)

Geografia; Arquitetura; Ci�ncias

Sociais; Ecologia; Economia;

Geologia; Hist�ria.

Agronomia Registro 6 Agronomia.

Turismo Rosana 7 Turismo; Lazer e Turismo; Hotelaria;

Administra��o; Arquitetura e

Urbanismo; Ci�ncias Sociais;

Geografia; Hist�ria; Rela��es

Internacionais.

1.2. No processo de transfer�ncia dever� ser observado o disposto na Resolu��o UNESP n¼ 13/2008.

2. DAS INSCRI�ÍES

2.1. As inscri��es ser�o recebidas somente na Unidade que abriga o curso pretendido, no per�odo

e hor�rio definidos no item 1.1, devendo o candidato, ou seu procurador constitu�do, apresentar a

seguinte documenta��o:

a) requerimento dirigido ao Coordenador Executivo da Unidade, especificando o curso (modelo

dispon�vel no local de inscri��o);



b) comprovante de regularidade de matr�cula na institui��o de origem (deve ser explicitado o v�nculo

em 2009);

c) hist�rico escolar do candidato no curso de origem (incluindo eventuais reprova��es), contendo a

carga hor�ria de cada disciplina cursada, inclusive de est�gio ou outras atividades curriculares, com

as respectivas frequ�ncias e notas obtidas;

d) programas das disciplinas cursadas, fornecidos pela institui��o de origem;

e) c�pia da c�dula de identidade;

f) pagamento de taxa de inscri��o, no valor de R$ 42,00, a ser recolhida na pr�pria Unidade do

C�mpus Experimental.

2.2. Os candidatos oriundos de Institui��es de Ensino Superiores estrangeiras, al�m dos documentos

exigidos no item anterior, dever�o apresentar o que segue:

a) prova de conclus�o do curso de ensino m�dio e respectivo hist�rico escolar;

b) parecer de equival�ncia de estudos m�dios emitido pela Secretaria ou Conselho Estadual de

Educa��o, ou protocolo de solicita��o, caso se trate de candidato que tenha cursado estudos de n�vel

m�dio no Exterior;

2.3. Para os candidatos estrangeiros, os documentos escolares em l�ngua estrangeira dever�o estar

vistados pela autoridade consular brasileira no pa�s de origem, acompanhados da respectiva tradu��o

oficial, excetuando-se os programas das disciplinas, a crit�rio da Unidade.

3. DO PROCESSO SELETIVO

3.1. O processo seletivo ter� car�ter classificat�rio e estar� sob a responsabilidade do Conselho do

Curso respectivo. Dever� constar de:

a) an�lise pormenorizada da documenta��o apresentada para verifica��o do preenchimento das

condi��es fixadas na Resolu��o UNESP n¼ 13/2008, quais sejam: aprova��o em pelo menos 50% das

disciplinas cursadas e aproveitamento de pelo menos tr�s disciplinas;

b) caso o n�mero de candidatos exceda o de vagas, ser�o utilizados os seguintes procedimentos:

- prova escrita de conhecimentos espec�ficos das principais disciplinas dos dois primeiros semestres

do curso pretendido;

- matr�cula dos candidatos em ordem decrescente da nota obtida na prova, at� o preenchimento das

vagas.

c) homologa��o do resultado do processo seletivo pelo Conselho do Curso.

4. DOS CRIT�RIOS PARA O DESEMPATE

4.1. Em caso de empate na classifica��o ser� dada prioridade para o candidato proveniente de curso

id�ntico.

4.2. Persistindo o empate ser�o observados outros crit�rios estabelecidos pelo Conselho de Curso.

5. DAS DISPOSI�ÍES FINAIS

5.1. O pedido de inscri��o n�o confere o direito de transfer�ncia;

5.2. A inexatid�o de dados e/ou irregularidades nos documentos apresentados, mesmo que verificada

posteriormente, implicar� a nulidade da inscri��o, bem como de suas consequ�ncias;

5.3. Ser�o disponibilizados aos candidatos, na p�gina oficial da Unidade, os seguintes documentos:

a) o presente edital;

b) a Resolu��o UNESP n¼ 13/2008;

c) o curr�culo pleno do curso;

d) os programas de ensino abrangidos pela prova.

5.4. N�o ser� devolvida, em hip�tese alguma, a taxa de inscri��o.

6. CALENDçRIO DO PROCESSO DE TRANSFERæNCIA



6.1. O processo seletivo ter� o seguinte cronograma:

á Inscri��o para as transfer�ncias externas: 28 e 29/01/2010

á An�lise da documenta��o dos pedidos de transfer�ncias externas e convoca��o dos

selecionados para a prova escrita (caso o n¼ de candidatos seja maior do que o de vagas):

01/02/2010

á Prova escrita para o processo de transfer�ncia externa (caso o n¡ de candidatos seja

maior do que o de vagas): 02/02/2010

á Divulga��o dos resultados finais do processo de transfer�ncia externa: 04/02/2010

á Pr�-matr�cula para os selecionados no processo de transfer�ncia externa:

05/02/2010.

Maiores informa��es poder�o ser obtidas junto � Se��o T�cnica de Apoio Acad�mico do C�mpus

Experimental, cujos telefones e endere�os eletr�nicos constam do site da UNESP (www.unesp.br).

(Processo 469/50/1/2006)


