
 

 
 

EDITAL VAGAS/UNIARP/SA Nº 103/2020 
 
Dispõe sobre as datas e procedimentos 
para transferência externa e interna, 
reingresso de desistentes e ingresso 
de portadores de diploma superior 
dos Cursos de Graduação para o 1º 
semestre letivo de 2021. 

 
 O Reitor da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe – UNIARP, FAZ 

SABER, através do presente Edital, que estará aberto no período de 

20/11/2020 a 17/02/2021,  o prazo para solicitação de vagas através de: 

transferência externa (ingresso na UNIARP); transferência interna; reingresso 

de desistentes e ingresso de portadores de diploma superior, exceto para o 

Curso de Medicina que disponibilizará estas vagas em edital próprio. 

 

Art. 1° – As matrículas de transferência externa (ingresso na 

UNIARP), transferência interna, reingresso de desistentes e ingresso de 

portadores de diploma superior podem ser realizadas na Secretaria 

Acadêmica do campus de Caçador das 08h30hrs às 11h30 min e das 

13h30min às 21h30min na Secretaria Acadêmica da UNIARP Campus Caçador 

e das 13h00min às 22h00min na secretaria do Campus Fraiburgo. 

§ 1° Para efetuar a transferência externa é necessário a apresentação 

da seguinte documentação: 

I. Guia de transferência externa; 

II. Histórico original atualizado do curso de graduação, devidamente 

assinado pela instituição de origem; 

III. Ementas das disciplinas cursadas;  

IV. (01) uma fotocópia autenticada do Certificado ou Diploma de 

conclusão de Ensino Médio;  

V. (01) uma fotocópia autenticada do Histórico Escolar de Ensino Médio;  



 

VI. (01) uma fotocópia da Certidão de Nascimento ou Casamento;  

VII. (01) uma fotocópia da quitação com Serviço Militar (para o sexo 

masculino);   

VIII. (01) uma fotocópia do Título de Eleitor;  

IX. (01) uma fotocópia da Carteira de Identidade Civil;  

X. (01) uma fotocópia CPF;  

XI. (01) uma fotocópia de Comprovante de Residência.  

XII. (01) uma fotocópia do atestado de vacina de rubéola, para pessoas do 

SEXO FEMININO, com idade entre 12 e 40 anos.  

 

§ 2° - Os interessados que solicitarem transferência ingressarão na 

ultima matriz ofertada pelo curso e, caso o interessado desejar aproveitar 

alguma disciplina já anteriormente cursada, deverá fazer sua solicitação junto à 

coordenação do curso. 

 

Art. 2° As matrículas de Transferências Internas para mudança de 

cursos, ocorrerão entre os dias 21/12/2020 à 17/02/2021 após regularização da 

rematrícula, devendo os interessados estarem adimplentes com as 

mensalidades anteriores.  

 

Art. 3° Para as matriculas de Reingresso (retorno de desistência) o(a) 

acadêmico(a) deverá adequar-se  a última Matriz Curricular ofertada no curso, 

devendo estar adimplente com as mensalidades anteriores à desistência, e, 

caso o interessado desejar aproveitar alguma disciplina já anteriormente 

cursada, deverá fazer sua solicitação junto à coordenação do curso. 

 

Art.4° Para as matriculas de Portadores de Diploma as solicitações 

deverão estar em conformidade com a RESOLUÇÃO CONSUN Nº 027, DE 03 

DE FEVEREIRO DE 2020, e, caso o interessado desejar aproveitar alguma 

disciplina já anteriormente cursada, deverá fazer sua solicitação junto à 



 

coordenação do curso. 

 

Art. 5° – O(s) interessado(s) são inteiramente responsável pelas 

declarações que prestarem  referentes à aptidão legal indicado no edital de 

transferência externa (ingresso na UNIARP) e interna, reingresso de 

desistentes e ingresso de portadores de diploma superior , ratificando as 

declarações, autorizações e consentimentos prestados quando de sua 

participação no processo de seleção conforme disposto neste Edital específico. 

O(s) interessado(s)  assinam, consentem e autorizam o tratamento de seus 

dados pessoais e de seus dependentes, na forma do TERMO DE 

CONSENTIMENTO E AUTORIZAÇÃO PARA TRATAMENTO DE DADOS 

PESSOAIS E DOS SEUS DEPENDENTES.   

 

 

  

Caçador, 20 de novembro de 2020. 
 
 
 
 
 

Prof. Anderson Antônio Mattos Martins, Dr. 
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