EDITAL Nº 003/2017 PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA EXTERNA Retificação

A Diretoria de Graduação do Instituto Superior de Inovação e Tecnologia torna
publica a retificação do Edital no003/2017 que trata do processo de
transferência externa para estudantes de cursos superiores ou portador de
diploma.
Alteração da redação do item 2.
Redação atual:
2 - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DO PROCESSO
2.1
- Preencher uma ficha de inscrição na Secretaria de Graduação do
ISITEC e anexar os seguintes documentos
 Histórico Escolar do curso atual.
 Atestado de matrícula ou de seu trancamento na instituição de origem.
 Comprovante de que o Curso é autorizado ou reconhecido
 Programas das disciplinas cursadas que deseja validar.
 No histórico escolar deverá constar:
 Número de horas/aula de cada disciplina cursada e as notas ou
menções obtidas.
 Comprovante de regularidade acadêmica (matriculado ou
trancado) do curso de procedência do candidato;
 Total de carga horária EXIGIDA para a integralização do curso na
IES de origem;
 Total de carga horária OBTIDA no curso de procedência;
Caso os dados solicitados no item anterior não constem do histórico escolar,
poderão constar de declaração complementar, expedida pela IES de origem.
2.2
- Provir de áreas de Engenharia ou Ciências Exatas e da Terra,
devidamente autorizado ou reconhecido pelo MEC.
2.3

- Ter cursado, pelo menos dois semestres do seu curso de origem;

2.4 - Ter no curso de origem aprovação em disciplinas, cursadas nessa
instituição que possibilite seu ingresso no 3º ou 4º semestre do curso de
Engenharia de Inovação, comprovada no ato do pedido de transferência
2.5
- Provir de áreas de Engenharia ou Ciências Exatas e da Terra,
devidamente autorizado ou reconhecido pelo MEC.
2.6

- Ter cursado, pelo menos dois semestres do seu curso de origem;

2.7 - Ter no curso de origem aprovação em disciplinas, cursadas nessa
instituição que possibilite seu ingresso no 3º ou 4º semestre do curso de
Engenharia de Inovação, comprovada no ato do pedido de transferência.
Nova redação Incluir:
CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DO PROCESSO – portador de diploma







Preencher uma ficha de inscrição na Secretaria de Graduação do ISITEC e
anexar os seguintes documentos
Cópia do Diploma de conclusão de curso superior reconhecido pelo MEC;
Matriz Curricular do Curso, constando os componentes curriculares do
curso ofertado pela Instituição que realizou a primeira graduação;
Cópia do Histórico acadêmico/escolar, com carga horária dos componentes
curriculares, notas ou menções, em que conste o número da autorização de
funcionamento e o número da portaria de reconhecimento do curso pelo
MEC;
Plano de ensino (Ementa) de cada componente curricular;

