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UNESP – CAMPUS DE BOTUCATU 
FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA 
 
EDITAL Nº  133/2009-DDTA 
TRANSFERÊNCIA INTERNA PARA OS CURSOS DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA VETERINÁRIA E 
ZOOTECNIA 
 
Estarão abertas na Seção de Graduação da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da 
Universidade Estadual Paulista do Campus de Botucatu, localizada no Distrito de Rubião Junior, 
s/n, Botucatu/SP, no dia 07 de janeiro de 2010, no horário das 9h às 11h e das 14h às 17h, as 
inscrições para preenchimento de 07 (sete) vagas para o 2º ano do curso de graduação em 
Medicina Veterinária e 06 (seis) vagas para o 2º. ano do curso de graduação em Zootecnia por 
transferência interna, sendo que as vagas se destinam exclusivamente para atender os pedidos 
de alunos da própria UNESP provenientes de cursos idênticos. 
 
INSCRIÇÕES: 
As inscrições serão realizadas mediante a apresentação da seguinte documentação: 
a) requerimento dirigido ao Diretor da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, em 
formulário próprio, fornecido pela Seção de Graduação, no ato da inscrição; 

b) comprovante de regularidade de matrícula (original) na unidade de origem emitido no 2º 
semestre de 2009; 

c) histórico escolar (original e atualizado) completo do curso de origem contendo créditos, carga 
horária, freqüência e as notas obtidas nas disciplinas cursadas, contendo aprovações e 
reprovações e resultado obtido no concurso vestibular (histórico escolar sujo); 

d) plano de ensino ou programa detalhado das disciplinas cursadas e aprovadas, fornecidos pela 
instituição de origem e pelas instituições onde cursou disciplinas, com todas as folhas 
carimbadas e/ou rubricadas pela secretaria ou seção da instituição; 

e) cópia da cédula de identidade; 
f) cópia da estrutura curricular completa com a respectiva carga horária, da Instituição de 
origem; 

g) pagamento de taxa de inscrição, no valor de R$ 42,00 (quarenta e dois reais), recolhida na 
Seção de Finanças da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia. Não haverá 
devolução da taxa de inscrição. 

Caso o candidato tenha ingressado no curso de origem por transferência e deseje que as 
disciplinas daquele curso sejam analisadas para fins de equivalência, deverá apresentar os 
documentos dos itens c e d, também da primeira instituição.  

Não serão aceitas inscrições por via postal, fax ou e-mail nem com falta de documentação. 
No caso de inscrição por procuração, deverão ser apresentados os instrumentos de mandado, 
com firma reconhecida e documento de identidade do procurador. 
 
SELEÇÃO: 
Atendido o que estabelece a Resolução UNESP Nº 13 de 26 de março de 2008 e a Portaria do 
diretor nº 110, de 2 de dezembro de 2008, caso o número de candidatos inscritos seja maior que o 
número de vagas oferecidas, será realizado prova de seleção, de caráter classificatório, versando 
sobre o conteúdo programático de todas as disciplinas do primeiro ano do curso objeto da 
transferência às 8h30min do dia 08 de janeiro de 2010 na central de sala de aulas do Hospital 
Veterinária da FMVZ em Rubião Júnior. 
Não será permitido o ingresso à sala de prova após o horário fixado no presente edital. 
Serão eliminados os candidatos que obtiverem nota igual a zero. 
No período de 11 a 13 de janeiro de 2010 a banca examinadora designada pelos Conselhos dos 
Cursos de Graduação procederão aos trabalhos de análise da documentação apresentada e do 
histórico escolar. 
O resultado final do processo seletivo será divulgado no dia 15 de janeiro de 2010, no quadro de 
avisos localizado à frente da Seção de Graduação e pelo endereço eletrônico 
www.fmvz.unesp.br. 
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MATRÍCULA: 
Os candidatos que, de acordo com sua classificação, tiverem direito à matrícula, deverão 
matricular-se no dia 18 de janeiro de 2010, no horário das 9h às 11h e das 14h às 16h, na Seção de 
Graduação da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, apresentando cópia 
autenticada ou original e cópia, dos seguintes documentos: 
1. Declaração original que comprove ter o(a) interessado(a) requerido a guia de transferência na 

Instituição de Origem; 
2. Certificado de conclusão de ensino médio ou equivalente (2 cópias); 
3. Histórico Escolar completo do ensino médio ou equivalente (2 cópias); 
4. Certidão de nascimento ou casamento (2 cópias); 
5. Cédula de identidade (2 cópias); 
6. Título de eleitor para brasileiros maiores de 18 anos; 
7. Cadastro de Pessoa Física – CPF; 
8. Documento que comprove estar em dia com o serviço militar, para brasileiros maiores de 18 

anos do sexo masculino; 
9. Passaporte com visto para permanência no país, para estrangeiro; 
10. 3 fotos recentes 3x4. 
 
O candidato classificado para preenchimento da vaga que, por qualquer motivo, não efetue a 
matrícula na data estabelecida, perderá o direito à vaga, sendo convocado o subsequente, 
obedecida rigorosamente a ordem de classificação. 
 
DISPOSIÇÕES FINAIS: 
a) a inscrição do candidato implicará no conhecimento e na aceitação do processo de seleção 
tal como se encontra estabelecido neste edital e na legislação pertinente. 

b) a inexatidão de dados e/ou irregularidades nos documentos, mesmo que verificada 
posteriormente, acarretarão a nulidade de inscrição, com todas as suas conseqüências, sem 
prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, civil ou criminal. 

c) não será aceito complementação da documentação após o término das inscrições e não 
serão aceitos documentos por FAX e de forma eletrônica (e-mail). 

d) os currículos plenos dos cursos de graduação da Faculdade de Medicina Veterinária e 
Zootecnia encontram-se à disposição na Seção de Graduação ou no endereço 
www.fmvz.unesp.br 

e) o pedido de inscrição não confere o direito à transferência. 
f) não será devolvido em hipótese alguma o valor da taxa de inscrição 
g) os documentos dos candidatos não classificados para preenchimento de vagas deverão ser 
retirados na Seção de Graduação até o dia 07 de maio de 2010, após esta data serão 
incinerados. 

h) casos omissos serão resolvidos pelo Conselho de Curso de Graduação objeto da transferência. 
 
Demais informações poderão ser obtidas junto a Seção de Graduação da Faculdade de 
Medicina Veterinária e Zootecnia, pelo telefone 14-3811.6102 e através do endereço eletrônico: 
www.fmvz.unesp.br, acessando os links graduação/transferência.  
 
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, em 10 de dezembro de 2009. 
 
 
 
Prof.Dr. Luiz Carlo Vulcano 
Diretor 


