INGRESSO EXTRA VESTIBULAR

1. Transferência de instituição

A quem se destina?

O aluno que iniciou sua graduação em outra instituição de ensino superior e deseja
dar continuidade a seus estudos na Faculdade CNEC Gravataí pode solicitar
transferência para o mesmo curso ou curso afim (veja tabela no final da página).

Como é feita a solicitação?
•

Período de Solicitação: verificar no Calendário Acadêmico disponível no link de
Serviços da página inicial da Faculdade CNEC Gravataí.

•

Requerer na Central de Atendimento da Faculdade CNEC Gravataí, anexando
os documentos listados abaixo e de acordo com a forma de ingresso.

•

Os candidatos serão selecionados de acordo com a análise do Histórico
Escolar e em conformidade com a legislação vigente.

•

Horário de funcionamento da Central de Atendimento: de 2ª a 6ª feira das 08h
às 11h 30min e das 13h às 21h.

•

Contatos: secretaria@facensa.edu.br

Fone: 51- 3043 9300

•

Valor da Inscrição: verificar na Tabela de Documentos e Prazos disponível no
link de Serviços da página inicial da Faculdade CNEC Gravataí.

•

Resultado: 20 dias após a solicitação.

Qual a documentação necessária para a inscrição?
•

Atestado de vínculo;

•

Histórico da graduação (original, com carimbo da instituição de origem)
contendo forma de ingresso;

•

Conteúdos Programáticos das disciplinas cursadas e aprovadas (com graus
finais ou conceitos e carga horária total de cada disciplina) original, com
carimbo da instituição de origem;

•

Cópia do documento de Identidade Civil e do CPF;

•

Atestado do Enade;

•

Pagamento da inscrição: verificar na Tabela de Documentos e Prazos
disponível no link de Serviços da página inicial da Faculdade CNEC Gravataí.

A documentação complementar para a matrícula
Após o deferimento do ingresso extra vestibular, modalidade transferência, o
candidato deverá efetuar a matrícula de posse da documentação abaixo relacionada:
•

RG + CPF (Cópia);

•

Certidão de nascimento e/ou casamento (cópia);

•

1 foto 3x4;

• Comprovante de residência (cópia);
• Situação militar (cópia);
• Título de eleitor (cópia);
• Guia de Transferência ou Histórico de Transferência.
Como ocorre o processo de transferência?
•

Os documentos são recebidos, protocolados e encaminhados ao Coordenador
(a) do Curso para que seja feita a análise curricular e o possível
aproveitamento;

•

Após, o requerente deve procurar a Central de Atendimento no prazo
estabelecido no Recibo de Protocolo para verificar a análise efetuada pelo
Coordenador (a);

•

O requerente deve solicitar a Central de Atendimento um atestado de vaga.
Entregue o referido Atestado de vaga à Instituição onde está estudando
atualmente e formalize seu pedido de transferência.

•

Para efetuar sua matrícula basta apresentar o protocolo da solicitação de
transferência realizado na instituição de origem.

2. Ingresso de Diplomado
Dirija-se à Central de Atendimento da Faculdade CNEC Gravataí com os seguintes
documentos para realização de análise:
•

Histórico/Certificado de conclusão de Graduação (cópia autenticada frente e
verso);

•

Diploma (cópia autenticada frente e verso);

•

Conteúdo programático original (se deseja solicitar aproveitamento).

•

RG (Cópia);

•

Pagamento da inscrição: verificar na Tabela de Documentos e Prazos
disponível no link de Serviços da página inicial da Faculdade CNEC Gravataí.

Documentos de matrícula para Ingresso Diplomado:

•

Histórico/Certificado de conclusão do Ensino Médio (copia e original);

•

RG + CPF (Cópia);

•

Certidão de nascimento e/ou casamento (cópia);

•

1 foto 3x4 ;

• Comprovante de residência (cópia);
• Situação militar (cópia);
• Título de eleitor (cópia);

Listagem de Cursos Afins
Para Ingresso através de transferência é necessário que se obedeça aos grupos de
cursos afins. Somente é permitido ingresso via transferência para cursos de mesma
área.
•

•

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDE: Biomedicina, Ciências Biológicas,
Economia Doméstica, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia,
Fonoaudiologia, Medicina, Nutrição, Odontologia e Terapia Ocupacional.
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA: Ciências Agrárias, Estatística, Física,
Geologia, matemática, Medicina Veterinária, Oceanografia e Química.

•

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS : Artes Cênicas, Artes Visuais, Ciências
Sociais, Direito, Filosofia, Geografia, História, Letras, Música, Pedagogia e
Psicologia.

•

CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS: Administração, Ciências contábeis, Ciências
Econômicas, Biblioteconomia, Comunicação Social, Hotelaria, Serviço Social,
Secretariado Executivo, Turismo, Tecnologias em Finanças, Tecnologias em
Recursos Humanos, Tecnologia em Logística, Tecnologia em Gestão da
Produção
Industrial
e
Tecnologia
em
Gestão
Comercial.

•

ENGENHARIAS E TECNOLOGIAS: Arquitetura e urbanismo, Computação e
Informática, Design, Meteorologia, Engenharias, Tecnologia em Construção
de Edifícios e Tecnologia em Controle de Obras.
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