
Faculdade de Ciências e Letras de Assis – UNESP Edital nº 05/2009 – DTA/SG Processo Seletivo de Transferência para o ano letivo de 2010.  Estarão abertas, via postal, nos dias 13, 14 e 15/01/2010 (quarta à sexta-feira), as inscrições para preenchimento de vagas por transferência interna e externa de alunos nos cursos de Graduação em Ciências Biológicas, Engenharia Biotecnológica, História, Letras e Psicologia. A transferência de alunos de Instituições de Ensino Superior, nacionais e estrangeiras, para as Unidades Universitárias da UNESP obedecerá às normas estabelecidas na Resolução Unesp 13, de 26/03/2008 e Portaria FCL/CAs. 176/2008 – D.  
 NÃO SERÃO ACEITAS TRANSFERÊNCIAS NOS DOIS PRIMEIROS E NOS DOIS ÚLTIMOS SEMESTRES LETIVOS, BEM COMO, PEDIDO FORA DO PRAZO ESTIPULADO.  1) DAS VAGAS:  Ciências Biológicas: 03 vagas Engenharia Biotecnológica: 02 vagas História: 08 vagas Letras: 19 vagas Psicologia: 06 vagas  OBS: Caso surjam novas vagas após o período de matrícula dos alunos regulares, estas serão disponibilizadas obedecendo a ordem de classificação.     2) DAS INSCRIÇÕES:  Poderão inscrever-se os alunos matriculados em cursos idênticos ou não idênticos, mas afins, conforme segue abaixo:  Ciências Biológicas: Todos os cursos da área de Ciências Biológicas, além dos Cursos de Engenharia Biotecnológica, Engenharia Florestal, Engenharia Agronômica, Física Biológica, Engenharia de Bioprocessos e outros cursos com especificidade na área biológica. Engenharia Biotecnológica: Cursos das Áreas de Exatas e Biológicas. História: Ciências Sociais, Ciências Econômicas, Comunicação Social, Filosofia, Geografia, Arquivologia, Biblioteconomia, Museologia, Direito, Letras, Pedagogia, Psicologia, Relações Internacionais e Serviço Social. Letras: somente alunos oriundos de cursos de Letras. Psicologia: Filosofia, Pedagogia, Antropologia, Serviço Social, Ciências Sociais e História.   I - Candidatos oriundos de Instituições de Ensino Superior nacionais:  Para inscrever-se o candidato deverá:  1 - Imprimir e preencher requerimento dirigido ao Diretor da Unidade Universitária, disponível em nosso site, www.assis.unesp.br, em “Graduação” – “Seção de Graduação” – “Processo Seletivo de Transferência da Unesp de Assis” - “Requerimento para inscrição – Transferência”; 

2 - Anexar os seguintes documentos que devem ser retirados na Instituição de origem:  a) comprovante atualizado de regularidade de matrícula na Instituição de origem (deve estar explicitado o vínculo com a Instituição de origem em 2010). Caso o período de matrícula seja posterior ao da inscrição do Processo de Transferência, o candidato deverá apresentar documento atestando vínculo com a instituição de origem constando o período de sua matrícula; b) histórico escolar do curso de origem, contendo a carga horária de cada disciplina cursada, inclusive estágios ou outras atividades curriculares com as respectivas freqüências e notas obtidas; c) programas das disciplinas cursadas, constando carga horária e o ano em que foi cursada,  devidamente carimbados e rubricados pela Instituição de origem; OBS: Os documentos constantes nas alíneas a, b e c deverão ser originais.  3 - Fazer o depósito bancário no valor de R$ 42,00 (quarenta e dois reais) na conta: Nossa Caixa – Banco: 151 



Agência: 0073-6 Conta: 13–000.688 -1  4 - Encaminhar toda a documentação acima, juntamente com o comprovante do depósito bancário, para o endereço:  Faculdade de Ciências e Letras de Assis – UNESP A/C da Seção de Graduação – Transferência  Av. Dom Antônio, 2100 CEP: 19806-900   Assis/SP  II – Candidatos oriundos de Instituições de Ensino Superior estrangeiras:  Para inscrever-se o candidato deverá:  1 - Imprimir e preencher requerimento dirigido ao Diretor da Unidade Universitária, disponível em nosso site, www.assis.unesp.br, em “Graduação” – “Seção de Graduação” – “Processo Seletivo de Transferência da Unesp de Assis” -  “Requerimento para inscrição – Transferência”;   2 - Anexar os seguintes documentos:  a) prova de conclusão de curso de nível médio e respectivo histórico escolar; b) histórico escolar do curso superior de origem, contendo a carga horária de cada disciplina cursada, inclusive de estágios e trabalhos de campo, e notas obtidas; c) programas das disciplinas cursadas fornecidas pela Instituição de origem, constando carga horária e o ano em que foi cursada, devidamente vistados pela Instituição de origem e acompanhados das traduções oficiais; d) parecer de equivalência de estudos de 2º grau emitido pela Secretaria da Educação, se tratar de candidato que tenha cursado os estudos de nível médio no Exterior;  OBS: Os documentos constantes nas alíneas a, b, c e d, poderão ser originais ou cópias acompanhadas dos originais para autenticação.  3 - Fazer o depósito bancário no valor de R$ 42,00 (quarenta e dois reais) na conta: Nossa Caixa – Banco: 151 Agência: 0073-6 Conta: 13–000.688 -1  4 - Encaminhar toda a documentação acima, juntamente com o comprovante do depósito bancário, para o seguinte endereço:  Faculdade de Ciências e Letras de Assis – UNESP A/C da Seção de Graduação – Transferência  Av. Dom Antônio, 2100 CEP: 19806-900   Assis/SP  As informações constantes no histórico escolar e nos programas de ensino das disciplinas cursadas deverão ser coincidentes (por exemplo: carga-horária, nomenclatura das disciplinas, créditos, ano letivo), por isso, alertamos aos candidatos que façam uma prévia conferência da documentação emitida pela Instituição de origem, antes de encaminhá-la.   Para a validade da inscrição dos itens I ou II será considerada a data da postagem da documentação. TODA A DOCUMENTAÇÃO DEVERÁ SER POSTADA SOMENTE POR SEDEX. Não serão aceitos documentos com data de postagem fora do período de inscrição, bem como pagamento de taxa de inscrição posterior ao dia estipulado. Na hipótese de ocorrer qualquer uma dessas situações, a inscrição de transferência será INDEFERIDA;  Após efetuada a inscrição, é de responsabilidade do candidato acompanhar diariamente no site da Faculdade de Ciências e Letras de Assis, www.assis.unesp.br, no link “Transferência 2010”, o andamento de sua inscrição e todos os atos referentes ao Processo Seletivo de Transferência. Diversas listas serão 



divulgadas pela Seção de Graduação informando a situação da inscrição do candidato. Havendo qualquer problema, o mesmo deverá entrar em contato urgente pelo telefone (18) 3302 5806 ou (18) 3302 5807.   O descumprimento das instruções para inscrição implicará a não efetivação da inscrição;  A Faculdade de Ciências e Letras de Assis não se responsabiliza por solicitação de inscrição não recebida por falha do serviço de correios na postagem e entrega dos documentos;  O candidato será responsável por qualquer erro ou omissão, bem como pelas informações prestadas na ficha de inscrição;  Não haverá devolução da importância paga, ainda que a maior ou em duplicidade, nem isenção total ou parcial do pagamento do valor da taxa de inscrição, seja qual for o motivo alegado.   3) DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS:  Após o recebimento das inscrições, uma Comissão constituída pelos Conselhos de cada um dos Cursos de Graduação fará a análise dos documentos dos candidatos.  No caso de documentação incompleta, por ocasião da análise curricular, o requerente será considerado desclassificado.   4) DO PROCESSO SELETIVO:  Ao término da análise curricular, será divulgada, até dia em 08/02/2010, em nosso site, www.assis.unesp.br, a lista final dos candidatos habilitados para o processo seletivo.  O processo seletivo, sob a responsabilidade do Conselho do Curso de Graduação, mediante normas aprovadas através da Portaria 176/2008 - D, será feito em dois estágios:   1 – Processo Seletivo destinado a acolher exclusivamente os pedidos de alunos da própria Unesp – 08/02/2010; 2 – Processo Seletivo destinado a escolher os pedidos de transferência de outras Instituições (caso haja vagas remanescentes no processo de transferência interna) – 10/02/2010;   5) NORMAS PARA TRANSFERÊNCIA APROVADAS PELA PORTARIA 176/2008 - D:  I - As transferências internas estão condicionadas: a) à existência de vagas remanescentes;   b) à aprovação em, pelo menos, 50% das disciplinas cursadas na Instituição de origem; c) ao aproveitamento de, no mínimo, três disciplinas; d) às adaptações curriculares necessárias, exigidas pelos Conselhos de Curso e aprovadas pela Congregação da Unidade;  II - Critérios adicionais para classificação dos candidatos à transferência interna: a) Aplicação de prova escrita. A classificação será em ordem decrescente da nota da prova escrita e, em caso de empate, a prioridade será estabelecida pela ordem:  1º) aluno oriundo de curso idêntico; 2º) o maior número de disciplinas aproveitadas;  3º) entrevista.  Conteúdo das provas: Curso de Letras e História: Área de Humanidades.   Curso de Ciências Biológicas: será definido pelo Conselho do Curso. Curso de Engenharia Biotecnológica e Psicologia:  com base no conteúdo programático das disciplinas de 1º ano do curso.  



 III - As transferências externas estão condicionadas: a)  à existência de vagas remanescentes das transferências internas; b) às adaptações curriculares necessárias, exigidas pelos Conselhos de Curso e aprovadas pela Congregação da Unidade; c) à aprovação em, pelo menos, 50% das disciplinas cursadas na Instituição de origem; d) ao aproveitamento de pelo menos três disciplinas.  IV - Critérios adicionais de classificação dos candidatos à transferência externa: a) Aplicação de prova escrita. A classificação será em ordem decrescente da nota da prova escrita e, em caso de empate, a prioridade será estabelecida pela ordem:  1º) alunos oriundos de cursos idênticos; 2º) alunos de Instituições públicas; 3º) o maior número de disciplinas aproveitadas;  4º) entrevista.  Conteúdo das provas: Curso de Letras e História: Área de Humanidades.   Curso de Ciências Biológicas: será definido pelo Conselho do Curso. Curso de Engenharia Biotecnológica e Psicologia:  com base no conteúdo programático das disciplinas de 1º ano do curso.  6) DA MATRÍCULA: Os candidatos classificados de acordo com o número de vagas disponíveis para transferência, estabelecido no Edital, deverão comparecer à Seção de Graduação para a realização da matrícula, no horário das 9h às 11h, e das 14h às 16h, munidos dos documentos abaixo relacionados, em data especificada para cada Curso:  História: 22/02/2010 Ciências Biológicas: 23/02/2010 Engenharia Biotecnológica: 24/02/2010 Psicologia: 25/02/2010 Letras: 26/02/2010  Documentos (uma cópia deverá ser autenticada em cartório ou acompanhada do original):  1 - declaração que comprove a solicitação da guia de transferência na Instituição de origem, emitida pela respectiva secretaria; 2 - 02 cópias da certidão de nascimento e/ou casamento; 3 - 02 cópias da cédula de identidade; 4 - 02 cópias do CPF; 5 - 02 cópias do Título de Eleitor; 6 - 02 cópias do Certificado de Reservista (sexo masculino); 7 - 02 cópias do histórico escolar do Ensino Médio; 8 - 02 cópias do Certificado de Conclusão do Ensino Médio; 9 - 02 fotos 3x4 (recentes); 10 - cópia do passaporte com visto de permanência no país, para estrangeiros.  Outras informações poderão ser obtidas na Seção de Graduação da Faculdade de Ciências e Letras de Assis – UNESP Av. Dom Antonio, 2100 – Parque Universitário    Assis – SP Telefone: (18) 3302 5806  ou (18) 3302 5807 


