
RESOLUÇÃO No 005, de 18 de maio de 2005.

Regulamenta  os  pedidos  de  transferência  e 
admissão  de  portadores  de  diploma  de 
Graduação.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI – UFSJ,  no uso de suas 
atribuições, e na forma do que dispõe o art. 24 e seus incisos, o art.15, inciso I e o 
art. 55 do Estatuto aprovado pela Portaria/MEC  no 2.684, de 25 de setembro de 
2003 – DOU de 26 de setembro de 2003 e com base na Lei no 10.425, de 19 de abril 
de 2002, e considerando:
- o MEMO No 091/2005/DIENS/UFSJ e
- o Parecer no 013 de 18/05/2005 deste mesmo Conselho;

RESOLVE:

Art. 1º ACEITAR a transferência de alunos regulares para os cursos da UFSJ 
e admitir portadores de diploma de graduação, na hipótese de existência de vagas e 
mediante processo seletivo, e que atendam às disposições contidas no Regimento 
Geral  e nesta Resolução.

Art.  2º O número de vagas totais do curso/turno será o produto obtido do 
número de vagas oferecidas no Processo Seletivo Vestibular do curso/turno pela 
duração média do curso/turno.

§ 1º As vagas disponíveis na forma do art. 1º, obedecida a legislação vigente, 
serão calculadas da seguinte forma: número de vagas totais do curso/turno menos 
número total de alunos matriculados no curso/turno.

§ 2º Do número total de alunos matriculados no curso/turno, estarão excluídos 
integrantes do PEC-G e os ingressantes por transferência ex officio.

Art.  3º  A  divulgação  das  vagas  será  feita  na  2ª  quinzena  de  maio  e  2ª 
quinzena  de  novembro  de  cada  ano,  mediante  Edital,  afixado  nos  Quadros  de 
Avisos da Universidade e divulgado na página da UFSJ na internet .

Parágrafo Único. A data de entrada de requerimento obedecerá o previsto no 
Calendário Acadêmico.

Art.  4º Os critérios para o processo seletivo de pedidos de transferência e 
portadores de diploma de graduação serão estabelecidos pelo Colegiado de curso.
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Art.  5º  As  transferências  ex  officio serão  processadas  de  acordo  com  a 
legislação superior específica.

Art. 6º Transferências internas ou externas de cursos deverão ser analisadas 
pelo Colegiado de Curso, nos termos do art. 49 da Lei 9.394/96.

§ 1º A transferência interna será concedida uma única vez.

§  2º  Para  o  aluno  ingressante  na  UFSJ,  como  portador  de  diploma  de 
graduação, não será permitida transferência interna.

Art.  7º  Será  vedada  a  transferência  interna   no  semestre  de  ingresso  na 
Universidade, bem como transferência interna e/ou externa facultativa para o último 
período do prazo máximo de integralização.

Parágrafo Único. Não será aceita solicitação de transferência de alunos em 
prorrogação de prazo de integralização.

Art.  8º  Sem  prejuízo  de  outras  exigências  legais,  as  condições  para  o 
candidato  se  submeter  ao  processo  seletivo  para  preenchimento  de  vagas 
provenientes de transferência interna ou externa serão:

I. que  o  candidato  proveniente  de  transferência  externa  facultativa 
necessite  cursar,  pelo  menos,  seiscentas  horas  para  integralizar  o 
currículo do curso na UFSJ, excluídas as cargas horárias de Estágio 
Supervisionado, Monografia e Atividades Complementares;

II. suficiência de prazo para integralização do curso na UFSJ.

Art. 9o O aluno ingressante por qualquer modalidade de transferência deverá 
integralizar  o  currículo  no  tempo  máximo  de  duração  previsto  para  o  curso, 
contando-se o tempo decorrido desde que iniciou o curso na instituição de origem.

Art.  10.  No  ato  do  recebimento  da  solicitação,  a  DICON  verificará   o 
enquadramento no disposto no  art.  7º,  bem como se  o candidato  cumpriu,  com 
aproveitamento, pelo menos trezentas horas no curso/turno de origem, excetuada a 
carga horária de educação física/prática desportiva. 

Parágrafo Único. Não será protocolado pedido que não atender o disposto no 
caput deste artigo.

Art.  11.  O requerimento  de  transferência  será  instruído  com os  seguintes 
documentos:

I. TRANSFERÊNCIA EX-OFFICIO
a) Histórico escolar atualizado;
b) Comprovante do ato de designação ex officio do servidor para a região em 

que se  localiza a UFSJ e   documento constando a data de início  das 
atividades na região para a qual foi transferido;

c) Quando  dependente  do  servidor   transferido,  comprovante  de 
dependência econômica, expedido por autoridade competente;

d) Atestado de Matrícula (regularidade acadêmica) atualizado;
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e) Comprovação da situação legal do curso de origem;
f) Programas das disciplinas cursadas;
g) Recibo de taxa fixada pelo Conselho Diretor/UFSJ;
h) Endereço para correspondência.

II. TRANSFERÊNCIA EXTERNA FACULTATIVA
a) Histórico escolar atualizado;
b) Atestado de Matrícula (regularidade acadêmica) atualizado;
c) Comprovação da situação legal do curso de origem;
d) Programas das disciplinas cursadas;
e) Recibo de taxa fixada pelo Conselho Diretor/UFSJ;
f) Exposição de motivos;
g) Endereço para correspondência.

III. TRANSFERÊNCIA INTERNA DE TURNO
a) Histórico escolar atualizado;
b) Recibo da taxa fixada pelo Conselho Diretor/UFSJ;
c) Exposição de motivos.
d) Endereço para correspondência.

IV. TRANSFERÊNCIA INTERNA DE CURSO
a) Histórico escolar atualizado;
b) Programas das disciplinas cursadas;
c) Recibo da taxa fixada pelo Conselho Diretor/UFSJ;
d) Exposição de motivos;
e) Endereço para correspondência.

V. PORTADOR DE DIPLOMA DE GRADUAÇÃO
a) Histórico escolar do curso de graduação;
b) Diploma devidamente registrado do curso de graduação;
c) Programas das disciplinas cursadas;
d) Recibo de taxa fixada pelo Conselho Diretor/UFSJ;
e) Exposição de motivos;
f) Endereço para correspondência.

§ 1º Em hipótese alguma será aceito qualquer documento encaminhado à 
UFSJ por via eletrônica, nem mesmo em caráter provisório.

§ 2º O requerimento poderá ser feito por outra pessoa desde que apresente 
procuração.

Art.  12.  Os  processos  para  estudo  de  caso  serão  encaminhados   às 
Coordenadorias dos Cursos em que haja vagas disponíveis, para análise e parecer 
dos respectivos Colegiados, devendo retornar à DICON no prazo máximo de  30 
dias corridos.

Art. 13. A DICON encaminhará correspondência comunicando o resultado da 
solicitação  e  informando,  aos  que  tiverem  obtido  deferimento,  as  ações  para 
efetivação da matrícula.
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Art.  14.  Nos  casos  de  transferência  externa,  a  matrícula  será  processada 
mediante recebimento da Guia de Transferência.

Art.  15.  Para  fins  de  equivalência  entre  resultados  obtidos  em  outras 
instituições e os conceitos adotados na UFSJ, será observado:

I. para escala de notas de “zero a dez”:
a)  notas  de  seis  (ou valor  mínimo para aprovação abaixo  de  seis)  a  seis 
vírgula nove correspondem ao conceito “C”;
b) notas de sete a oito vírgula nove correspondem ao conceito “B”;
c) notas de nove a dez correspondem ao conceito “A”.

II. para escala de pontos de “zero a cem”:
a) notas de sessenta (ou valor mínimo para aprovação abaixo de sessenta) a 

sessenta e nove correspondem ao conceito “C”;
b) notas de setenta a oitenta e nove correspondem ao conceito “B”;
c) notas de noventa a cem correspondem ao conceito “A”.

Parágrafo Único. Ao Colegiado de Curso competirá proceder a equivalência 
de resultados, após estudo, para os casos de registros não previstos neste artigo.

Art. 16. A DICON poderá solicitar informações do requerente na instituição de 
origem.

Art. 17. O Colegiado de curso deverá examinar os pedidos de recursos em 
primeira instância.

Art.  18.  Esta  Resolução  entrará  em  vigor  nesta  data,  revogadas  as 
disposições em contrário e, em especial,  as Resoluções do CONAC de números 
002/2001, 005/2003, 021/2003, bem como a resolução 011/99, exceto o artigo 5º.

São João del-Rei, 18 de maio de 2005.

Prof. HELVÉCIO LUIZ REIS
Presidente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão

Publicada nos quadros da UFSJ, em 19/05/2005
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