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EDITAL 002 DE 24 DE JUNHO DE 2021 

 

TRANSFERÊNCIA EXTERNA PARA VAGAS EXISTENTES NO CURSO DE 

BACHARELADO EM ENFERMAGEM DA FACULDADE SUPREMO REDENTOR 

(FACSUR) 

Dispõe sobre transferência 

externa, no curso de Graduação 

em Enfermagem 1º 

Semestre/2021 da Faculdade 

Supremo Redentor. 

 

A Diretora Geral, com base no Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em 

Enfermagem de 2017 da Faculdade Supremo Redentor (FACSUR), torna público o Edital 

para a o processo de solicitação de transferência externa para preenchimento de vagas 

existentes referente ao curso de Enfermagem. 

1. OBJETIVO  

1.1. O presente Edital tem como objetivo selecionar alunos para preenchimento de 

vagas existentes no Curso de Bacharelado em Enfermagem da FACSUR. 

1.2. A Transferência Externa é compreendida como o ingresso de acadêmico 

regularmente matriculado ou em situação de trancamento oriundo de outra 

Instituição de Ensino Superior (IES) devidamente credenciada ou reconhecida 

pelo MEC.  

2. PÚBLICO ALVO 

2.1. Será candidato ao Ingresso por Transferência Externa alunos oriundos do curso 

de bacharelado em Enfermagem, cuja forma de ingresso tenha sido por vestibular 

ou seleção através de nota do Enem em Instituição de Ensino Superior (IES) do 
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Brasil, devidamente credenciada e curso autorizado ou reconhecido pelo 

Ministério da Educação (MEC). 

2.2. Para concorrer a vaga, o aluno deverá ter cumprido, no mínimo, um período do 

curso de Enfermagem, obtendo aprovação. 

3. INSCRIÇÃO 

As inscrições serão realizadas no período de 01 a 30 de JULHO de 2021, exclusivamente 

na secretaria da FACSUR (Rua Floriano Peixoto nº 604 – Centro – Pinheiro –MA).  

O candidato deverá apresentar, no ato da Inscrição, os seguintes documentos originais e 

cópias: 

3.1. Ficha de inscrição devidamente preenchida, disponível no Anexo 01. 

3.2. Declaração da Instituição de origem devidamente autorizada ou reconhecida pelo 

MEC, conforme legislação pertinente, comprovando situação de regularidade do 

candidato (matriculado ou trancado) e tendo este cursado pelo menos um período; 

3.3. Declaração de situação junto ao ENADE; 

3.4. Original do Histórico Escolar completo, fornecido pela IES de origem; 

3.5. Critérios de avaliação do curso; 

3.6. Cópia dos programas das disciplinas cursadas, com as respectivas cargas 

horárias; 

3.7. Declaração de Autorização ou Reconhecimento do Curso; 

3.8. Fotocópia da cédula de identidade; 

3.9. Fotocópia do CPF; 

3.10. Fotocópia do Título de Eleitor; 

3.11. Fotocópia do Certificado de Reservista; 

3.12. Duas fotos 3x4 RECENTES (ano 2021); 

3.13. Fotocópia do Certificado e Histórico de Conclusão do 2º Grau ou equivalente; 

3.14. Comprovante de residência atual dos três últimos meses (originais e cópias); 

3.15. Para candidatos oriundos de IES estrangeira: 

a. Cópia do Comprovante de regularidade no Brasil (para candidatos 

estrangeiros); 

b. Cópia da Cédula de Identidade (para candidatos brasileiros); 
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c. Cópia do Comprovante de Situação Cadastral do CPF emitida através do site 

da Receita Federal com data de emissão não superior a 30 dias; 

d. Cópia do Comprovante de Residência com CEP; 

e. Cópia autenticada do Histórico de Conclusão do Ensino Médio, em língua 

original;  

f. Cópia autenticada da Declaração de equivalência de estudos a nível de Ensino 

Médio fornecida por um Conselho Estadual de Educação; 

g. Cópia autenticada do Histórico Escolar do Ensino Superior, na língua original; 

h. Cópia autenticada de Documento informando o vínculo do aluno com a IES de 

origem, com data de emissão não superior a 30 dias; 

i. Conteúdos Programáticos, na língua original. 

j. e, f, g e i O documento deverá ser legalizado/apostilado no país em que foi 

emitido, caso este país seja signatário da Convenção da Apostila da Haia 

(Decreto n°8.660 de 26/01/2016) ou ser submetido à legalização/autenticação 

consular brasileira do país em que foi emitido, caso este país não seja signatário 

da referida Convenção. Para maiores informações sobre a Convenção da 

Apostila da Haia, pode-se consultar http://www.cnj.jus.br/poder-

judiciario/relacoesinternacionais/convencao-da-apostila-da-haia e/ou 

consulado brasileiro do no qual o documento foi emitido. Os documentos 

apresentados também deverão estar traduzidos para o português por um 

tradutor público juramentado. 

3.16. Uma vez realizada a inscrição, não poderá o candidato substituir ou acrescentar 

documentos. 

3.17. Somente para os candidatos aprovados, haverá um prazo estabelecido no 

calendário acadêmico da Instituição para entrega de Histórico Escolar e 

Conteúdos Programáticos de disciplinas não concluídas no ato da inscrição. 

4.  SELEÇÃO 

Toda documentação anexada pelo candidato servirá como base para FACSUR emitir 

parecer de deferimento ou indeferimento da solicitação. 

4.1. Critérios de seleção e classificação 

a. Aproveitamento de no mínimo, 75% dos conteúdos das unidades temáticas 

teóricas do Curso de Bacharelado em Enfermagem da FACSUR. 

b. Maior adequação curricular considerando a Matriz Curricular do Curso de 

Bacharelado em Enfermagem da FACSUR. 

c. Maior aproveitamento de unidades temáticas(disciplinas) referentes ao 

primeiro semestre do Curso de Bacharelado em Enfermagem da FACSUR. 

http://www.cnj.jus.br/poder-judiciario/relacoesinternacionais/convencao-da-apostila-da-haia
http://www.cnj.jus.br/poder-judiciario/relacoesinternacionais/convencao-da-apostila-da-haia
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d. Aproveitamento de Estágio. 

e. A lista dos candidatos selecionados e suplentes será divulgada no endereço 

eletrônico http://www.facsur.net/ , assim como disponibilizado na secretaria 

da FACSUR. 

4.2. Como critérios de desempate, a FACSUR considerará o menor período de 

trancamento de matricula nos semestres.  

4.3. Os alunos não selecionados, têm o prazo de 02 dias para apresentar solicitação 

de recurso. O recurso deve ser escrito a punho, contendo informações do 

requerente, referência da solicitação e justificativa. 

5. MATRÍCULA 

Os candidatos aprovados têm o prazo de 10 dias, após a divulgação dos resultados 

para efetuarem a matrícula. 

 

 

 

Pinheiro, 24 de junho de 2021 

 

 

___________________________________________________ 

Profª. Luzinete Pontes Brandão 

Diretora Geral  

Faculdade Supremo Redentor 

 

http://www.facsur.net/
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ANEXO 01 

 

SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA A FACSUR 

PROTOCOLO N° 

 

DATA: 

____ /____ /____ 

Nome:  CURSO/TURMA 

 

FONE 

 

E-MAIL 

Eu,___________________________________________,RG nº __________________, 

CPF nº____________________, discente regularmente matriculado (a) no curso de 

Enfermagem da Instituição_________________________________ solicito 

TRANSFERÊNCIA PARA A FACSUR pelos motivos 

de:____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Assim sendo, peço deferimento. 

Pinheiro,______de ___________de ___________. 

_______________________________ 

Requerente 

USO EXCLUSIVO DA COORDENAÇÃO DO CURSO PARECER DA 

COORDENAÇÃO: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________ 

Assinatura e Carimbo 

Data: _______/_______/________. 

 

 

 


