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UNIABEU CENTRO UNIVERSITÁRIO 

EDITAL DE 19 DE OUTUBRO DE 2018 
 

EDITAL DO PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO POR TRANSFERÊNCIA EXTERNA EM 2019.1 
 

O Reitor da UNIABEU Centro Universitário, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, autoriza e torna público o 
presente Edital de seleção para recebimento de pedidos de ingresso por transferência externa no semestre 2019.1. 

  
1. DOS CURSOS 
1.1. A UNIABEU destinará inscrições para os cursos de graduação, cumpridas as demais determinações do presente Edital, conforme 
relação abaixo: 
 
Campus 1 – Belford Roxo 

CURSOS ATO LEGAL Turno Duração 

Administração Reconhecimento: Decreto Federal nº 79.060 de 30/12/76 Noturno 8 semestres 

Ciências Contábeis  Reconhecimento: Decreto Federal nº 82.876 de 18/12/78 Noturno 8 semestres 

Educação Física (Licenciatura) Reconhecimento: Portaria nº 3.545 de 17/10/05 Noturno 6 semestres 

Educação Física (Bacharelado) Reconhecimento: Portaria nº 3.545 de 17/10/05 Noturno 8 semestres 

Enfermagem Reconhecimento: Portaria nº 1828 de 29/10/10 Noturno 10 semestres 

Farmácia Reconhecimento: Portaria nº 316 de 27/12/12 Noturno 10 semestres 

Fisioterapia Reconhecimento: Portaria nº 52 de 26/05/06 Noturno 10 semestres 

Psicologia (Bacharelado) Reconhecimento: Portaria nº 614 de 30/10/14 Noturno 10 semestres 

Tecnologia em Gestão de Logística  Reconhecimento: Portaria nº 409 de 30/08/13 Noturno 4 semestres 

Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos  Reconhecimento: Portaria nº 491 de 20/12/11 Noturno 4 semestres 
 

 

Campus 2 – Nilópolis 
CURSOS ATO LEGAL Período Duração 

Direito Reconhecimento: Portaria MEC 2695/05 Noturno 10 semestres 

Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos  Reconhecimento: Portaria nº 876 de 12/11/15 Noturno 4 semestres 
 
 

 
2. DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO, VAGAS E ANÁLISE DE DISPENSA DE DISCIPLINAS 
 
2.1. As inscrições para ingresso por Transferência Externa, no semestre 2019.1, deverão ser realizadas através do site da UNIABEU. 
  
2.2. O candidato, ao se inscrever para este processo seletivo, declara estar ciente e de acordo com todas as normas deste Edital, e aceitar 

as decisões que possam ser tomadas pela Reitoria da UNIABEU, nos casos omissos. 

2.3. A inscrição no Processo Seletivo para Transferidos é isenta de cobrança da taxa. 

2.4. O candidato inscrito no processo seletivo deverá solicitar à Coordenação Acadêmica do curso pretendido análise quanto à dispensa 

de disciplinas. O candidato deverá protocolar requerimento, na Central de Relacionamento da UNIABEU, apresentando os seguintes 

documentos: 

1) Cópia legível do histórico escolar da instituição de origem (atualizado, assinado e carimbado); 

2) Cópia legível dos programas das disciplinas cursadas com aproveitamento, assinados e carimbados;  

3) Declaração de situação acadêmica (atualizada);  

4) Comprovação do ENADE: registro no histórico acadêmico ou declaração da IES de origem. 

 

3. DO PREENCHIMENTO DAS VAGAS 

3.1. O preenchimento das vagas oferecidas obedecerá à ordem de inscrição dos candidatos ao curso pretendido. 

3.2. Havendo maior número de candidatos do que vagas disponíveis, será respeitada a ordem de confirmação de matrícula. 
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4. DA PERDA DA VAGA 

4.1. O candidato que, à época da matrícula, não comprovar o vínculo de matrícula em outra instituição de ensino, em curso autorizado ou 

reconhecido pelo MEC, perderá o direito à vaga. 

4.2. O candidato que, por qualquer motivo, não comparecer dentro do prazo fixado para matrícula ou não apresentar os documentos 

relacionados no item 5.2 deste Edital perderá o direito à vaga. 

 

5. DA MATRÍCULA 

5.1. A matrícula será realizada na Central de Relacionamento dos campi da UNIABEU (obedecendo à opção da escolha do candidato), de 

2ª a 6ª feira, das 8h às 21h, e aos sábados, das 8h às 12h, de acordo com a data agendada no site. 

5.2. No ato da matrícula, deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

- Cópia legível da Carteira de Identidade, do CPF, do título de eleitor; 

- Cópia legível do comprovante de estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino, para maiores de 18 anos; 

- Cópia legível do Comprovante de residência (conta de luz, água, telefone, cartão de crédito); 

- Cópia legível da Certidão de nascimento ou casamento; 

- Cópia legível do Certificado e Histórico Escolar do 2º grau ou Ensino Médio; 

- Cópia legível do Diploma de conclusão do 2º grau técnico (quando for o caso); 

- Cópia legível da Publicação no Diário Oficial dos candidatos concluintes de 2º grau ou Ensino Médio (assinada pelo secretário), de 
1985 até 2015;  

- Cópia legível da Publicação no Diário Oficial dos candidatos concluintes do EJA; 

- Atestado de Saúde atualizado (candidatos aprovados para os cursos de Educação Física). 

 

5.3. O candidato confirmará sua matrícula mediante pagamento do boleto relativo à primeira parcela da semestralidade.  

5.4. O não pagamento do boleto até a data do vencimento nele constante torna nulos todos os procedimentos anteriormente adotados 

pelo candidato.  

5.5. Candidatos menores de 18 anos deverão estar acompanhados do responsável e este com cópias da carteira de identidade, do CPF 

e do comprovante de residência. 

 

6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

6.1. Será permitido ao candidato apenas uma inscrição e, caso haja mais de uma, será considerada apenas a mais recente. 

6.2. O candidato declarará, ao inscrever-se, estar de acordo com todas as normas e critérios estabelecidos no presente EDITAL, bem 

como aceitar as decisões que possam ser tomadas pela Reitoria da UNIABEU em casos omissos e situações não previstas. 

67.3. A matrícula poderá ser efetuada por procuração, devidamente registrada em Cartório de Registro Civil, devendo apresentar os 

documentos exigidos no item 5.2, em nome do candidato. 

6.4. Serão cancelados e anulados a matrícula e todos os atos decorrentes dela para efeitos legais, mesmo durante a realização do curso, 

em qualquer época, sem direito a qualquer indenização, do candidato que fizer uso de documentação ou informação falsa, de qualquer 

outro meio ilícito, além das sanções penais cabíveis. 

6.5. A organização e execução do Processo Seletivo ficarão a cargo da Comissão Permanente do Vestibular. 

6.6. Todos os critérios, normas, datas e valores estabelecidos no presente Edital poderão ser alterados, anulados ou substituídos, no todo 

ou em parte, por força de decisões legais emanadas de autoridades do Ministério da Educação, cabendo à Instituição, na ocorrência de 

tal hipótese, providenciar em tempo hábil a divulgação das modificações e, em se tratando de candidatos já inscritos, promover 

comunicação direta com informações das alterações processadas. 

 

 

 



 

BELFORD ROXO | NILÓPOLIS  
CAMPUS 1 (sede) Rua Itaiara, 301 – Centro – Belford Roxo – CEP. 26113-400 

(21) 2104-0450 – www.uniabeu.edu.br 3 

 

 Edital Uniabeu – Cursos Presenciais 

 

6.7. O presente edital está inserido no site da UNIABEU: www.uniabeu.edu.br. 

6.8. A UNIABEU prestará aos candidatos quaisquer informações complementares através do telefone (21) 2104-0450. 

6.9. As aulas terão início no dia 11 de fevereiro de 2019. 

6.10. Este Edital entra em vigor nesta data. 

 

Belford Roxo, 19 de outubro de 2018. 

Prof. Valdir Vilela 
Reitor 


