
UNIDADES UNIVERSITÁRIAS / CAMPUS DE RIO CLARO 
INSTITUTO DE GEOCIÊNCIASE CIÊNCIAS EXATAS 
COMUNICADO 
Edital 
Estarão abertas a partir das 9hs do dia 04/02 até o dia 05/02, as inscrições para transferência 
EXTERNA, destinada a acolher os pedidos de alunos de outras Instituições, nos seguintes Cursos 
de Graduação: 
 
Bacharelado em Ciências da Computação – integral – 01 vaga 
Geologia – integral – 01 vaga 
Matemática (Licenciatura e Bacharelado) – integral – 03 vagas 
 
Critérios de Seleção: De acordo com a Portaria IGCE/DTA nº 79/2009, que dispõe sobre normas 
de transferência; 

• Atendendo o Artigo 3º, § 1º, para os cursos de graduação em Geologia e Matemática a 
classificação dos interessados, no caso da transferência externa, será baseada nos seguintes 
critérios: 
1 - candidatos de cursos idênticos ou considerados afins pelo Conselho do Curso; 
2 - candidatos que tiverem um maior aproveitamento de créditos; 
3 - maior média aritmética das notas das disciplinas cujos créditos forem aproveitados; 
4 - candidatos oriundos de instituições de ensino superior públicas; 
5 - entrevistas. 
 
• Atendendo o Artigo 3º, § 2º, para o curso de graduação em Bacharelado em Ciências da 
Computação – integral, a classificação dos interessados, no caso da transferência externa, será 
baseada nos seguintes critérios: 
1 – realização de prova escrita (anexo I); 
2 - candidatos de cursos idênticos ou considerados afins pelo Conselho do Curso; 
3 - candidatos que tiverem um maior aproveitamento de créditos; 
4 - maior média aritmética das notas das disciplinas cujos créditos forem aproveitados; 
5 - candidatos oriundos de instituições de ensino superior públicas; 
6 - entrevistas. 

 
As inscrições serão efetuadas através da internet, no site www.rc.unesp.br . O prazo final para a 
inscrição será dia 05/02 e para o recebimento da documentação pela Seção de Graduação será no 
dia 10/02/2010, diretamente no guichê de atendimento das 14 às 17 horas ou pelo correio (VIA 
SEDEX – com data de postagem até dia 09/02), endereçados da seguinte forma: 
UNESP 

Seção de Graduação - IGCE 

 Av. 24-A nº 1515 – Bairro Bela Vista 

 CEP: 13506-900 – Rio Claro-SP.  
 
Documentação exigida para a inscrição:  

a) requerimento impresso e assinado da inscrição pela internet; 
b) cópia do boleto de pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 43,00; 
c) comprovante (original) de regularidade de matrícula no ano de 2010, na Instituição de origem; 
d) histórico escolar (original), emitido em 2010, do curso de origem, contendo a carga horária de 
cada disciplina cursada, inclusive de estágios ou outras atividades curriculares, e a respectiva 
frequência e nota obtida; 
e) programas das disciplinas cursadas (carimbados e assinados), fornecidos pela instituição de 
origem; 
f) cópia da estrutura curricular do curso de origem; 
g) cópia do RG e 
h) 01 foto 3x4 recente 
 



 A transferência se dará para cursos idênticos ou para não idênticos, mas da mesma área de 
conhecimento, estando condicionada à aprovação em, pelo menos, 50% das disciplinas cursadas na 
instituição de origem; ao aproveitamento de pelo menos três disciplinas; ao reconhecimento do 
curso de origem e aos critérios adicionais de classificação, conforme critério de seleção acima 
descrito. 

Não serão aceitas transferências para os dois primeiros e para os dois últimos semestres 
letivos. 

A realização do processo seletivo com vistas ao preenchimento de vagas por transferência 
externa obedecerá às disposições contidas na Resolução UNESP 13-2008 e Portaria IGCE/DTA nº 
079/2009. 

O não recebimento pela Seção de Graduação de todos os documentos acima relacionados 
no presente edital até o dia 10/02/2010 acarretará no indeferimento da solicitação de transferência. 
Demais informações poderão ser obtidas na Seção de Graduação da Divisão Técnica Acadêmica 
(Av. 24-A nº 1515 – Rio Claro (SP) – fone: (19) 3526-9030). 


