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Edital de Vagas Remanescentes nº 01 de 12 de junho de 2018 (Retificado) 
 

O Diretor da Faculdade de Tecnologia de Franca, no uso de suas atribuições legais, faz saber que estão 

abertas as inscrições para participação no processo de vagas remanescentes nos Cursos Superiores de Tecnologia em 

Gestão da Produção Industrial e Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, referente ao segundo 

semestre letivo de 2018. 

O preenchimento das vagas poderá ser feito de uma das formas: 

- Transferência de aluno de outra Instituição de Ensino Superior; 

- Portadores de Diploma de Ensino Superior; 

I - DAS VAGAS 

1 - Distribuição das vagas disponíveis para transferência por curso e turno: 

 

 

 

 

 

 

 
II - DA INSCRIÇÃO 

1 - As inscrições deverão ser realizadas na Secretaria Acadêmica da Fatec Franca, na Rua Irênio Grecco, nº 4580 - Vila 

Imperador, Franca - SP, no horário das 08h às 21h -- de 18 de junho a 06 de julho de 2018 (retificado). 
 

Podem participar do processo seletivo: 
 

a) Alunos regularmente matriculados em outras instituições de ensino superior nacional e estrangeira; 

b) Alunos formados em outras IES (Portador Diploma Superior). 

  Para ter direito à solicitação o aluno deverá possuir aproveitamento no primeiro semestre do curso 

pretendido. No caso de não existir candidato que consiga equivalência em todas as disciplinas do 1º semestre, poderá 

ser convocado aquele que tiver, no máximo, uma disciplina faltante, conforme Art. 81, §1º do Regulamento de 

Graduação. 

III - DOCUMENTAÇÃO 

1- Os candidatos à transferência regularmente matriculados ou formados por outras instituições de ensino 

superior deverão apresentar no ato da inscrição, uma cópia autenticada ou cópia acompanhada do original 

dos seguintes documentos: 

a) Requerimento dirigido ao Diretor da Faculdade (formulário padrão retirado na Secretaria Acadêmica da Fatec 

Franca ou em anexo à este edital). 

b) Diploma de conclusão de curso nível superior ou atestado de conclusão; 

Curso Turno Semestre do curso Número de vagas 

Gestão da Produção Industrial Manhã 4° ao 6° 10 

Gestão da Produção Industrial Noite 4° ao 6° 8 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas Manhã 4° ao 6° 11 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas Noite 4° ao 6° 10 
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c) Histórico Escolar do curso de origem contendo carga horária, nora/conceito, ano/semestre de aprovação de 

cada disciplina cursada, de estágio ou de outras atividades curriculares realizadas e data da colação de grau; 

d) Programa das disciplinas cursadas, fornecido pela instituição de origem; 

e) Cópia do Decreto ou Portaria de Reconhecimento ou Autorização do Curso de Graduação de origem, com 

informação da publicação no Diário Oficial; 

f) Tradução Juramentada oficial do programa das disciplinas cursadas e dos documentos escolares, se o 

candidato é oriundo da Instituição de Ensino Superior estrangeira. Os documentos escolares devem estar visados 

pela autoridade consular brasileira no país de origem; 

g) Certificado de conclusão do ensino médio e respectivo histórico escolar. 

O requerimento de transferência não será aceito caso o candidato não apresente a totalidade de 

documentos solicitados. 

A efetivação da inscrição se dará após a análise da documentação pela Secretaria Acadêmica e 

Coordenação de Curso da Fatec Franca. 
 

IV - DO PREENCHIMENTO DAS VAGAS 

1 - O preenchimento das vagas será efetuado em conformidade com o disposto no Regulamento Geral dos Cursos de 

Graduação das Fatec (www.centropaulasouza.sp.gov.br). 
 

2 - A prioridade no preenchimento das vagas é a seguinte: 

a) Alunos matriculados em outras Instituições de Ensino Superior, nacional e estrangeira; 

b) Alunos já formados em outras Instituições de Ensino Superior, nacional e estrangeira; 
 

3- Critérios para classificação: 

a) Alunos oriundos de outra IES terão transferência em duas etapas, constituída de um processo seletivo 

classificatória elaborado pela respectiva Coordenadoria de Curso e análise da compatibilidade curricular conforme 

estabelece a Del. CEETEPS 12/2009 - Seção III (Art. 78 ao 81).  

V - DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

1 - Os nomes dos candidatos selecionados serão divulgados pela Secretaria Acadêmica da Fatec Franca e também pelo 

site (www.fatecfranca.edu.br) em 13 de julho de 2018 (retificado). Não informaremos por telefone. 

2 - É de responsabilidade do candidato inteirar-se dos resultados e dos horários de atendimento da Secretaria 

Acadêmica. 

3- Para os demais candidatos entraremos em contato após análise da coordenação. 

VI - DA EFETIVAÇÃO DE MATRÍCULA 

1- As matrículas dos candidatos selecionados serão realizadas junto à Secretaria Acadêmica da Fatec Franca do dia 23 

de julho de 2018 ao dia 26 de julho de 2018 no horário de funcionamento da Secretaria. 

http://www.centropaulasouza.sp.gov.br/
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2- Havendo desistência ou não efetivação da matrícula por qualquer motivo a Fatec poderá efetuar a chamada dos 

candidatos seguintes na lista de classificação (lista de espera).  

3- O candidato da lista de espera será convocado por telefone ou correio eletrônico informados na ficha de inscrição e 

terá 24 horas para efetuar sua matrícula; 

4- Os candidatos selecionados para transferência oriundos de Instituição de Ensino Superior Estrangeiras têm o prazo 

máximo de 12 meses após a efetivação de sua matrícula para regularizarem sua situação junto à Secretaria Acadêmica 

da Fatec Franca, providenciando através da Secretaria de Educação a equivalência de estudos de ensino médio.  

5 - Findo o prazo estabelecido no item VI-3, será cancelada a matrícula do aluno que não atender as exigências 

especificadas. 

VII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

1. Das decisões relativas ao processo de transferência não cabe recurso.  

2. Em caso de não-efetivação ou de desistência da transferência, o candidato pode solicitar, através de formulários 

próprio, a devolução dos documentos apresentados, pois ao término do processo de remanejamento de vagas as 

cópias dos documentos serão destruídas. 

3. A Fatec Franca não se responsabiliza por incorreções nas informações de endereços eletrônicos ou de números de 

telefones dadas pelo candidato. 

4. É de total responsabilidade do candidato o acompanhamento de cada uma das fases do processo. 

5. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Congregação. 

 

VIII - DO CRONOGRAMA 

Período de Inscrição 18/06/2018 a 06/07/2018 (retificado) 

Divulgação dos resultados 13/07/2018 (retificado) 

Matrículas (o não comparecimento implica na 

desistência) 

23/07/2018 a 26/07/2018, no horário 8h às 21h. 

 

 

 

 

 

Prof. Me. Carlos Alberto Lucas 

Diretor da Fatec Franca 
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Protocolo nº________________        
     
Funcionário(a) ______________              

 
 
 

ANEXO II - (alunos de outras Unidades) 
 
Senhor Diretor da Faculdade de Tecnologia de Franca 
 
Eu, ____________________________________________________________________________ 

RG ________________ aluno regularmente matriculado na instituição de Ensino Superior 

______________________________________________, cidade ___________________________ 

no curso Superior _______________________________________ turno ____________________, 

venho requerer minha transferência para a Faculdade de Tecnologia de Franca no Curso Superior de 

Tecnologia em _____________________________________________, turno:________________, 

semestre:____________. Declaro para tanto, estar ciente das normas que regem o processo de 

transferência publicadas no EDITAL FATEC FRANCA Nº 01/2018 DE 12 DE JUNHO DE 2018. 

 

Franca, ____ de ____________________ de  20____. 
 
 

_______________________________________ 

Assinatura do Requerente (aluno) 

 

 

*Uso exclusivo da Unidade 

O Diretor da Faculdade de Tecnologia de Franca, à vista da manifestação do Coordenador 
do Curso, após análise da documentação apresentada 
 

(    ) defere          (    ) indefere a solicitação 
Motivo:  
 

 
 
 

_____________________________________ 
Diretor 

 

...................................................................(Mod.fev/18)........................................................................................ 

 

 
 
 
 
 
 

  

FACULDADE DE TECNOLOGIA DE FRANCA - “DR. THOMAZ NOVELINO” 

 

 

RECEBIDO EM: ____/____/_______  PROTOCOLO FATEC FRANCA Nº: ________________________ ( ) Não 
 

NOME: _________________________________________________________________________________ 
 

ASSUNTO (nº ou descrição): _____________________________ FUNCIONÁRIO: ________________________ 
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Protocolo nº________________        
     
Funcionário(a) ______________              

ANEXO III - (alunos já formados) 
 
Senhor Diretor da Faculdade de Tecnologia de Franca 
 
 
Eu, __________________________________________________________________________ 

RG _________________ aluno formado no Curso Superior ________________________________ 

________________________ na instituição ____________________________________________ 

venho requerer meu remanejamento para o Curso Superior de Tecnologia em 

_________________________________________, turno _________________ semestre _______. 

Declaro para tanto, estar ciente das normas que regem o processo de remanejamento, publicadas no 

EDITAL FATEC FRANCA Nº 01/2018 DE 12 DE JUNHO DE 2018. 

 

 

Franca, ____ de ____________________ de  20____. 
 
 

_______________________________________ 

Assinatura do Requerente (aluno) 

 

 

*Uso exclusivo da Unidade 

O Diretor da Faculdade de Tecnologia de Franca, à vista da manifestação do Coordenador 
do Curso, após análise da documentação apresentada 
 

(    ) defere          (    ) indefere a solicitação 
Motivo:  
 

 
 
 

_____________________________________ 
Diretor 

 

...................................................................(Mod.fev/18)........................................................................................ 
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RECEBIDO EM: ____/____/_______  PROTOCOLO FATEC FRANCA Nº: ________________________ ( ) Não 
 

NOME: _________________________________________________________________________________ 
 

ASSUNTO (nº ou descrição): _____________________________ FUNCIONÁRIO: ________________________ 


