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RESPOSTA AO RECURSO ADMINISTRATIVO DE PEDIDO DE 

TRANSFERÊNCIA EXTERNA - 2ª ETAPA - PARA O PRIMEIRO 

SEMESTRE LETIVO DE 2018 

 

Interessada: MARINA DE CARVALHO PINTO DA LUZ 
 

Em resposta ao recurso correspondente ao indeferimento do pedido de transferência externa, 2ª (segunda) 

etapa, protocolado em 17/11/2017, solicitamos a especial gentileza de atentar para o que segue:  

 

Em razão do que dispõe o inciso I, art. 6º, da Resolução 037/2016 – CONSEPE; também o que dispõe o 

inciso I, do item 2.2, do Edital de Vagas nº. 04/2017, em especial quanto aos critérios a ser cumpridos 

pelos interessados no processo de transferência, registramos, através deste, o INDEFERIMENTO do 

referido recurso, pelas razões adiante expostas:  

 

O inciso I, art. 6º, da Resolução 037/2016 – CONSEPE, adiante colacionado, devidamente replicado pelo 

inciso I, do item 2.2, do Edital de Vagas nº. 04/2017, com exato teor, apresenta a seguinte exigência 

quanto à integralização curricular:  

 
[...] 

I - tiver concluído, com aproveitamento, todas as disciplinas obrigatórias da primeira e da 

segunda fase ou do primeiro ano do curso de origem; 

[...] 

(grifou-se) 

 

A exigência retro informada, qual seja, a de aproveitamento de todas as disciplinas da 1ª e 2ª fase, ou 

primeiro ano, do curso de origem, deve ser comprovada no ato do pedido de transferência, isto é, naquele 

dado momento, a apresentação dos documentos deve dar-se de forma a atender o aproveitamento em 

todas as disciplinas, sejam elas de caráter obrigatório e/ou optativas/complementar, conforme projeto 

pedagógico do curso aprovado pelo MEC.  

 

No caso em tela, no ato do pedido de transferência, datado de 26/10/2017, houve a apresentação, 

conforme exigência do edital, da matriz curricular do curso de origem, onde constam as disciplinas 

(obrigatórias e/ou optativas/complementar) correspondentes a cada fase do curso.  

 

Analisando o histórico escolar apresentado também no ato, emitido em 24/10/2017, observa-se que a 

disciplina - FCO22002 FORMAÇÃO COMPLEMENTAR I, pertencente a 2ª Fase do curso de origem, 

não está integralizada no documento, pelo que conclui-se que a interessada não atende aos critérios 

estabelecidos no edital em tela.  

 

Ainda, da documentação anexada ao recurso, tem-se que a referida disciplina foi apresentada para análise 

e requerimento de validação na IES de origem em 24/10/2017, ou seja, na mesma data da emissão do 

histórico escolar, o que possivelmente impossibilita que o procedimento necessário a integralização fosse 

realizado integralmente na mesma data. Tanto é assim que a ciência do coordenador do curso deu-se em 

13/11/2017, conforme aposto no documento anexado, p. 7 do recurso.  

 

Cabe ressaltar que a legislação que versa sobre a matéria é clara em mencionar que as exigências devem 

ser comprovadas "NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO", ou seja, no momento do pedido de 
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transferência, o documento deve apresentar a integralização das disciplinas que integram a 1ª e 2ª fase, ou 

primeiro ano, do curso de origem.  

 

Por oportuno, ressaltamos nosso agradecimento pelo interesse em nossa Instituição, registrando nossos 

protestos de estima e consideração.  

 

Em tempo, a interessada poderá promover novo pedido no próximo semestre, desde que a documentação 

atenda aos critérios previstos no edital e no caso de existência de vagas.  

 

 

Joinville, 29 de novembro de 2017. 

 

 

Aleksander Sade Paterno 

Diretor de Ensino de Graduação 

UDESC Joinville/CCT 

 


