
 

Resolução CONSED nº. 06/2018, de 15 de janeiro de 2018. 

 

Dispõe sobre as normas do Processo de 

Transferência Externa Uninorte/Iesacre – 2018.1 

para ingresso de alunos nos cursos superiores da 

Faculdade Barão do Rio Branco, Faculdade do Acre e 

Instituto de Ensino Superior do Acre, referente ao 

Primeiro Semestre Letivo de 2018. 

 

A Diretoria de Mercado da União Educacional do Norte – UNINORTE, torna público por 

meio deste Regulamento, o ingresso por meio de Transferência Externa, com concessão 

de bolsas conforme relação de vagas por curso disponíveis no Anexo I. 

§ 1º Benefício exclusivo para ingressantes oriundos de Transferência Externa , ou seja, 

para interessados que se  encontram vinculados a uma Instituição de Ensino Superior 

devidamente credenciada, e pretende ingressar na UNINORTE, nos cursos e períodos 

com vagas disponíveis e que estão em andamento.  

§ 2º A Transferência Externa dispensa o interessado de fazer o vestibular, desde que 

apresente a documentação necessária para enquadramento na forma de ingresso por 

meio de transferência.  

§ 3º Serão admitidos requerimentos de transferência para a UNINORTE no período de 

02/01/2018 à 28/02/2018, devendo o interessado formalizar requerimento de 

transferência e de aproveitamento de estudos no CIA (Centro Integrado de 

Atendimento). 

§ 4º Os interessados por efetivarem a Transferência e que fizerem suas matrículas até o 

dia 28/02/2018 terão desconto de 50% (cinquenta por cento) no valor das mensalidades 

durante todo o curso. 

§ 5º Para ter acesso ao benefício o candidato deve matricular-se regularmente, nos 

termos das normas internas da UNINORTE, e efetuar o pagamento do boleto de 

Matrícula até o dia 28 de fevereiro 2018. 

§ 6º. O valor do desconto, que incidirá sobre o preço bruto do curso escolhido pelo 

candidato, será de 50% (cinquenta por cento), e válido para todos os semestres a contar 

da data de assinatura da matrícula, exclusivamente para ingresso a partir 2º semestre 

em um dos cursos com vagas disponíveis conforme anexo I.  



§ 7º O desconto máximo concedido será de 50%, calculado sobre o valor da mensalidade 

do Curso, na data de vencimento prevista para o dia 5 (cinco) de cada mês. O desconto 

não é cumulativo com desconto de pontualidade e/ou outros descontos ou programas 

de bolsas ofertados pela IES, devendo o aluno fazer a opção no momento da adesão 

formal, via requerimento, a este programa.  

§ 8º As bolsas (descontos) concedidas de acordo com este regulamento são válidas 

somente para as mensalidades regulares do curso. Portanto, não cobrem os valores 

referentes às adaptações, dependências, taxas de serviços, emissão de documentos, e 

quaisquer outras despesas administrativas e acadêmicas. 

§ 9º Em nenhuma hipótese a bolsa cobrirá eventual disciplina a ser cursada pelo 

candidato em regime de dependência ou de adaptação, nem cobrirá despesas não 

relacionadas às mensalidades, tais como emissão de segunda via de documentos, 

requerimentos em geral, provas de segunda chamada, entre outros. 

§ 10º A bolsa (desconto) será cancelada caso o beneficiado solicite a transferência de 

curso interna ou externa ou por qualquer razão se desvincule da Instituição. 

§ 11º A quantidade de bolsas parciais é limitada e sua determinação é feita por critério 

exclusivo da UNINORTE. As bolsas serão concedidas aos primeiros candidatos que se 

matricularem, até o término da quantidade das vagas disponibilizadas por este 

regulamento ou até o fim do prazo estabelecido (28/02/2018) e desde que preencha os 

requisitos para ingresso.  

§ 12º As bolsas estão limitadas a quantidade de vagas acima descrita no Anexo I, 

presente no documento.  

§ 13º Não terão acesso ao benefício:  

I – Alunos regularmente matriculados em cursos de graduação da Uninorte; 

II – Que tenham abandonado o curso a menos de dois semestres; 

III – Que tenham trancado ou transferido do curso a menos de dois semestres; 

IV – Ingressantes dos cursos de Medicina, Direito, Fonoaudiologia, CST em Radiologia e 

CST em Estética e Cosmética. 

§ 14º Os beneficiados pela bolsa e descontos deste regulamento automaticamente 

aceitam ceder seus direitos de uso de imagem, depoimentos e voz para fins comerciais 

e institucionais para a UNINORTE.  

§ 15º O candidato aceita e adere de forma integral e irrestrita às condições previstas 

neste Regulamento.  

§ 16º A UNINORTE se reserva o direito de suspender este regulamento ou de alterar as 

condições aqui estabelecidas, a qualquer tempo e sem necessidade de consulta ou de 

aviso prévio a quem quer que seja.  



§ 17º A UNINORTE se reserva no direito de indeferir matrículas que não preencham os 

requisitos previstos nos dispositivos deste Regulamento e em normas internas da 

Instituição, independentemente de qualquer obrigação de comunicar aos candidatos a 

respeito desta desclassificação e sem que seja devida multa e/ou indenização.  

§ 18º Qualquer situação não prevista neste Regulamento será solucionada pelo CONSED 

UNINORTE, mediante solicitação formal, via requerimento, pelo candidato.  

ANEXO I – QUANTITATIVO DE VAGAS PARA TRANSFERÊNICA EXTERNA 

Especialidade Vagas 

Administração 10 

Biomedicina  20 

Ciências Contábeis 20 

Ciências Biológicas 20 

CST em Gestão de Recursos Humanos 30 

Curso Sup. Tec. em Redes de Comp 30 

Educação Física Bacharelado  20 

Educação Física Licenciatura 20 

Enfermagem  20 

Engenharia Civil  10 

Engenharia Elétrica 10 

Farmácia  20 

Fisioterapia 10 

Odontologia 20 

Psicologia  20 

Sistemas de Informação  20 

* Não é cumulativo com desconto de pontualidade 

 


