
 

 

 

 

RESOLUÇÃO/Consuni Nº 011/2022 
    

 

Regulamenta o preenchimento de vagas, para ingresso ou reingresso, através de 

transferências, de retorno de desistentes ou de portadores de diploma de curso 

superior, nos cursos de Graduação da Unidavi 

 

   

O Presidente do Conselho Universitário do 

Centro Universitário para o Desenvolvimento do 

Alto Vale do Itajaí – Unidavi, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas pelo art. 16, 

do Regimento Geral do Centro Universitário, e, 

de acordo com o Parecer/Caen nº 08/2022,  

  

 

RESOLVE  

 

  

Art. 1º.  As vagas-curso fixadas em conformidade com a legislação do ensino 

e adequação pedagógica são preenchidas por transferências externas, transferências 

internas, retorno de desistentes da Unidavi ou ingresso/reingresso de portadores de 

diploma de curso superior.   

 

Parágrafo único. O número de vagas de cada curso é divulgado por meio de 

Edital, expedido pela Pró-reitoria de Ensino.  

 

Art. 2º. O interessado na vaga referida no artigo anterior deve formalizar 

requerimento, em formulário próprio, de forma online, no site da Unidavi ou na Central 

de Atendimento ao Estudante (CAE) da sede ou campi, dirigido à Pró-reitoria de 

Ensino, no prazo estabelecido no Calendário Acadêmico da Unidavi.  

  

Art. 3º. O requerimento de vaga deve ser instruído com os seguintes 

documentos originais do curso de origem:  

  

I. Histórico Escolar da Graduação contendo: 

 

a) Relação das unidades curriculares/atividades acadêmicas cursadas, com a 

respectiva avaliação (graus finais/conceito) e carga horária. 
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Fl. 2 

 

 

b) Caso tenha tido vínculo com mais de uma instituição, o candidato deverá trazer 

o Histórico e conteúdo programático (programas ou ementas) das unidades 

curriculares/atividades cursadas, de cada uma delas. 

 

II. Histórico Escolar do Ensino Médio.  

III. Ato de autorização ou reconhecimento do curso.  

IV. Comprovante da regularidade com o Exame Nacional de Desempenho de 

Estudantes - ENADE na instituição.   

V. Carteira de Identidade, CPF e Registro Civil (Nascimento ou Casamento) 

atualizados. 

 

Parágrafo único. Os portadores de diploma de curso superior devem 

apresentar os documentos dos incisos I, II, V e o diploma de curso superior original.  

 

Art. 4º. O servidor público federal transferido compulsoriamente1, no exercício 

de sua função pública, pode requerer transferência de aceitação compulsória, desde 

que a instituição ofereça o Curso Superior ao qual o servidor esteja vinculado na 

instituição de origem, condição extensiva também para seus dependentes diretos 

(cônjuge e filhos).  

 

Parágrafo único. Além da documentação relacionada no artigo 3º é necessária 

a comprovação do enquadramento na situação descrita, com apresentação dos 

seguintes documentos: 

 

I. Cópia autenticada do Boletim de Pessoal que tenha publicado o ato oficial de 

movimentação do servidor público federal militar ou, no caso de servidor 

público federal civil, cópia autenticada da Portaria que tenha publicado 

a remoção de ofício. 

II. Documentos comprobatórios da residência de antes e após a movimentação 

funcional (quando houver).  

III. Comprovação da relação de dependência: Certidão de Nascimento ou Certidão 

de Casamento ou Declaração de Imposto de Renda. 

 

Art. 5º. Os candidatos provenientes de instituições de Ensino Superior de 

outros países (exceto Medicina) deverão: 

 

I. apresentar os documentos previstos no artigo 3º deste regulamento.  

II. apresentar os documentos escolares apostilados, no caso de sua origem ser 

de um país signatário da Convenção de Haia2, ou autenticados por autoridade 

consular competente, no caso de país não signatário. 

III. traduzir todos os documentos para a Língua Portuguesa, por um tradutor oficial.  

                                            
1 REGULAMENTADA PELA LEI Nº 9536/97, de 11 de dezembro de 1997. 
2 Resolução CNJ nº 228, de 2016, do Conselho Nacional de Justiça. 
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Art. 6º. Havendo mais candidatos do que vagas se procede a classificação de 

acordo com a maior média aritmética, com fração em centésimos, das notas obtidas 

nas unidades curriculares/atividades acadêmicas do curso de origem.  

 

I. Em caso de média igual, o desempate se dá em favor do mais idoso.  

II. Na impossibilidade de análise por maior média aritmética, a classificação se 

dará por meio da idade do candidato, em favor do mais idoso. 

  

Art. 7º. Obedecida a classificação feita na forma do artigo anterior as vagas 

serão preenchidas na seguinte ordem:   

  

I. Pedidos de transferência externa. 

II. Pedidos de retorno de alunos desistentes de cursos da Unidavi.   

III. Pedidos de ingresso ou reingresso de portadores de diploma de curso superior. 

IV. Pedidos de transferência interna. 

  

Art. 8º. São requisitos para acatamento:  

  

I. Ter completado, no mínimo, quatro semestres de estudo no campus, no caso 

de transferência interna dos campi para o campus sede, seja para o mesmo 

curso, seja para curso da mesma área de conhecimento.  

II. Ter completado, no mínimo, cinco semestres de estudos no turno de origem de 

matrícula, no caso de transferência interna para o mesmo curso, de um turno 

para o outro.  

III. Ter completado, no mínimo, um semestre de estudo, no caso de transferência 

interna para outro curso. 

IV. Cursar na Unidavi, obrigatoriamente, no mínimo 30% (trinta por cento) do total 

de créditos/carga-horária correspondentes às unidades curriculares do curso 

pleiteado, não se computando para esse cálculo os créditos referentes a: 

Trabalhos de Conclusão de Curso, Estágios, Atividades Práticas e Atividades 

Complementares.  

V. Apresentar todos os documentos relacionados no art. 3º desta Resolução.  

  

Art. 9º. O resultado da classificação será divulgado através de Resolução 

emitida pela Pró-reitoria de Ensino.  

  

Parágrafo único. Do resultado da classificação cabe recurso ao Conselho 

Universitário – Consuni, impetrado até três dias úteis após sua publicação.  

  

Art. 10. Os preenchimentos de vagas para o curso de Medicina serão tratados 

em Resolução específica. 
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Art. 11. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação revogando-

se as disposições em contrário, em especial a Resolução/Consuni Nº042/2018. 

  

 

 Rio do Sul, 01 de junho de 2022. 

 

 

PROF. ALCIR TEXEIRA 

Presidente do Consuni 
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