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EDITAL N.º 097, DE 06 DE OUTUBRO DE 2016. 

 

Torna pública a abertura de processo 
seletivo para ingresso nos cursos de 
Graduação, exceto para o curso de 
Graduação em Medicina, da UNINGÁ, 
por meio de transferência externa. 
 

 

O Reitor da UNINGÁ, Professor Me. Ricardo Benedito de Oliveira, 

Instituição de Ensino Superior Credenciada pela Portaria Ministerial nº. 776/2016, no 

uso de suas atribuições legais e estatutária, torna público o presente Edital de abertura 

de Processo Seletivo para ingresso nos cursos de Graduação da UNINGÁ, exceto 

para o curso de Medicina, por meio de TRANSFERÊNCIA EXTERNA, visando o 

provimento de vagas remanescentes, nos termos seguintes: 

 
1. DOS CURSOS, DAS SÉRIES E DAS VAGAS 
 

1.1 O presente edital visa o permanente preenchimento de vagas remanescentes para os 

cursos ofertados pela UNINGÁ, exceto para o curso de Medicina, na modalidade 

presencial, por meio de Transferência Externa, para ingresso a partir do 2º 

Semestre do ano letivo de 2016, para os cursos descritos no Anexo I do presente 

Edital, e nos limites das vagas disponíveis, obedecendo-se a ordem de inscrição do 

candidato. 

2. DO INGRESSO POR MEIO DE TRANSFERÊNCIA EXTERNA  

 
2.1. O Processo de Transferência Externa para os cursos de graduação, na modalidade 

presencial, ofertados pela UNINGÁ, exceto para o curso de Medicina, objeto do 

presente Edital, visa à concessão de matrícula a alunos que possua vínculo com um 

curso de graduação autorizado pelo MEC em uma Instituição de Ensino Superior, e que 

pretenda transferência externa para o mesmo curso (curso com a mesma denominação) 

ou de área afim, desde que obrigatoriamente, esteja vinculado institucionalmente à IES 

de origem. 

  
3. DAS INSCRIÇÕES 

3.1. As inscrições para o Processo Seletivo serão realizadas exclusivamente pela 

internet por meio do site: www.uninga.br, com início às 18h do dia 05 de outubro de 

2016, e até o limite das vagas disponíveis. 

3.2 No ato da inscrição o(a) candidato(a) deverá anexar obrigatoriamente todos os 

documentos descritos abaixo:  
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a) Histórico Escolar do Curso de Graduação de origem contendo carga horária, 

frequência, notas obtida até a data da transferência e média final obtida nos 

componentes curriculares cursados; 

b) Declaração emitida pela Instituição de origem do candidato, que conste: o sistema 

de avaliação do rendimento escolar e a tabela de conversão de conceitos em notas, se for 

o caso, quando a referida tabela não constar no histórico escolar; 

c) Declaração de vínculo emitida pela Instituição de origem, devidamente assinada; 

d) Declaração emitida pela Instituição de origem do candidato em que conste o Ato 

Oficial Autorizativo ou Reconhecimento do curso; 

3.2.1. O Programa das disciplinas já cursadas com aprovação, devidamente visado 
pela Instituição de origem, bem como o Histórico Escolar do Curso de Graduação de 
origem em via original ou cópia legível autenticada em cartório, contendo as 
informações descritas no item 3, alínea “a”, deverão ser postados via correios para a 
UNINGÁ – Centro Universitário Ingá, no endereço: Rodovia PR 317 | nº 6114 | Parque 
Industrial 200 | CEP 87035-510 | Maringá – PR|, ou protocolados no setor do Protocolo 
Geral da UNINGÁ, em dia e horário comercial. 

3.2.2 Os candidatos oriundos de instituições de ensino estrangeiras deverão apresentar 

os documentos indicados nos itens “a” à “d” e no item 3.2.1, ou seu equivalente local, 

devidamente legalizados junto autoridade pública educacional local, as repartições 

consulares do Ministério das Relações Exteriores e visados pela Embaixada ou 

Consulado do Brasil no país onde o documento foi expedido, sendo que após estes 

procedimentos, devem ser traduzidos por tradutor público juramentado residente no 

Brasil. 

3.2.3 Toda a documentação estrangeira traduzida para a Língua Portuguesa deve 

ser acompanhada do respectivo original.  

3.3 A UNINGÁ não se responsabiliza por eventuais atrasos ou extravio dos documentos 

enviado por correio. 

3.4 Para fins de apurar a veracidade das informações prestadas pelo candidato, a 

UNINGÁ se resguarda no direito de, a qualquer tempo, solicitar informações ou 

documentos adicionais que julgar necessário, pelo que o candidato autoriza 

expressamente, por meio de sua inscrição neste processo seletivo, a consulta de seus 

dados pessoais junto a órgãos públicos ou Instituições de Ensino. 

3.5 O candidato que deixar de anexar qualquer dos documentos descritos no item 3.2, 

bem como, deixar de apresentar nova informação ou documento, estará 

automaticamente desclassificado. 

4. DA AVALIAÇÃO 
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4.1. O Processo Seletivo de Transferência Externa será efetuado pela Análise de 

Currículo. 

 

4.2 A análise de currículo consiste em análise de equivalência de estudos anteriores a 

ser realizada por Comissão de Avaliação especialmente designada para este fim, tendo 

como base os documentos indicados nas alíneas “a” a “d” do item 3.2.1, 3.2.2 o que se 

dará  

segundo os critérios definidos para o aproveitamento de estudos constantes de 

regulamentação específica aprovada pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da 

UNINGÁ e disposições seguintes: 

4.2.1 A análise de equivalência entre disciplinas cursadas na IES de origem com relação 

às disciplinas integrantes da matriz curricular dos cursos da UNINGÁ, considerará: 

a) Sua carga horária teórico/prática; 

b) Seu conteúdo programático teórico/prático; 

c) A metodologia de ensino adotada no curso. 

4.3 A analise de equivalência julgará as disciplinas cursadas como: integralmente 

equivalente, parcialmente equivalente ou não equivalente. 

4.3.1 Será considerada como integralmente equivalente às disciplinas cursadas que 

apresentarem: 

a) Identidade de metodologia de ensino, considerando que a UNINGÁ adota a 

metodologia mista; 

b)  Identidade de, no mínimo, 75% de conteúdo programático teórico/prático e de 

carga horária teórico/prática. 

4.3.2 Será considerada como parcialmente equivalente às disciplinas cursadas que 

apresentarem: 

a) Identidade de metodologia de ensino, considerando que a UNINGÁ adota a 

metodologia mista; 

b)  Identidade de, no mínimo, 50% de conteúdo programático teórico/prático e de carga 

horária teórico/pratica. 

4.3.3 As disciplinas que não forem consideradas, ao menos, parcialmente equivalentes 

serão consideradas não equivalentes. 

4.3.4 Por ocasião do ingresso no curso de candidato aprovado no presente processo de 

seleção, as disciplinas consideradas como integralmente equivalentes acarretam na 

dispensa do cumprimento da disciplina equivalente no currículo do curso da UNINGÁ. 

4.3.5 As disciplinas consideradas como parcialmente equivalentes obrigam o 
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estudante a cumprir determinada carga horária e atividades acadêmicas em regime de 

complementação de estudos, ao passo que as disciplinas não equivalentes deverão  

ser cursadas integralmente, em ambos os casos, em regime denominado “Adaptação 

Curricular”. 

4.3.6 A dispensa de cumprimento de disciplinas em razão de equivalência de estudos 

pressupõe a aprovação na disciplina cursada na IES de origem ou o cumprimento 

integral dos seus créditos totais, onde este sistema for adotado. 

 

4.3.7 Na avaliação, serão consideradas ainda as disciplinas parcialmente cumpridas no 

último semestre cursado pelo candidato, desde que conste no histórico escolar as notas 

obtidas pelo candidato no mencionado semestre, para fins concessão de equivalência 

parcial e complementação de estudos. 

 
5. DO RESULTADO 

5.1 Os candidatos serão classificados, até o limite das vagas disponíveis, considerando-

se a ordem de inscrição e obtendo os seguintes resultados: 

a) APROVADO – o candidato que obtiver equivalência satisfatória para o ingresso na 

série e/ou semestre vigente do respectivo curso de pleito e série de enquadramento, 

sendo considerado aprovado até o limite das vagas disponíveis, e considerando-se a 

ordem de inscrição dos candidatos inscritos; 

b) DESCLASSIFICADO – o candidato que não obtiver análise curricular satisfatória 

para o ingresso na série e/ou semestre vigente da respectiva série e curso de pleito do 

candidato. 

5.2 O Candidato será informado do resultado da Análise de Currículo, por meio do 

envio de comunicação eletrônica (e-mail). 

6. DAS MATRÍCULAS 

6.1 O ingresso no curso se dará por meio do ato denominado Matricula Inicial, 

reservado a candidatos aprovados no presente concurso e se dará mediante apresentação 

e homologação dos documentos exigidos e pagamento dos encargos educacionais 

correspondentes, na forma prevista neste item. 

6.2 O candidato aprovado no limite das vagas deverá apresentar-se pessoalmente na 

sede da UNINGÁ à Rod. PR 317 (Av. Morangueira), 6114 – Parque Industrial 200, na 

cidade de Maringá – Paraná, para realização de sua matrícula, de segunda a sextas-feiras 

das 08h00min às 18h00min no prazo máximo de até 5 (cinco) dias após a 

comunicação de Aprovação de Análise de Currículo. 
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6.3 Perderá o direito à vaga o candidato que não comparecer dentro do prazo 

estabelecido, ou comparecendo não apresentar toda a documentação exigida para 

confirmação da matrícula. 

6.4 Dos documentos para efetivação da matrícula: 

6.4.1 Do Candidato:  

a) 2 (duas) fotos 3x4 coloridas e recentes; 

b) 1 (uma) cópia legível da Carteira de Identidade (R.G.); 

c) 1 (uma) cópia legível do Cadastro de Pessoa Física – CPF; 

 

d) 1 (uma) cópia legível da Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento, 

conforme estado civil, se for separado/divorciado, apresentar certidão devidamente 

averbada; 

e) 1 (uma) cópia legível do comprovante de endereço atual (água ou luz); 

f) 2 (duas) cópias legíveis e autenticadas do Histórico Escolar do Ensino Médio (2º 

Grau), além da respectiva certidão de conclusão; 

g) 2 (duas) cópias legíveis e autenticadas do Diploma de Ensino Médio (2º Grau), 

nos casos de cursos Técnico- Profissionalizantes; 

h) Atestado de vacinação em dia, conforme Portaria nº 597 do Ministério da Saúde, 

de 08 de abril de 2004 e Lei Municipal nº 6.821/2005, de 13 de abril de 2005; 

6.4.2 Do Devedor(a) Solidário(a): 

a) 1 (uma) cópia legível da Carteira de Identidade (R.G.) do devedor solidário ou 

representante legal se for o caso, bem como do respectivo cônjuge; 

b) 1 (uma) cópia legível do Cadastro de Pessoa Física – CPF, do devedor solidário 

ou representante legal se for o caso, bem como do respectivo cônjuge;  

c) 1 (uma) cópia legível da certidão de nascimento ou casamento do devedor 

solidário; 

d) 1 (uma) cópia legível do comprovante de endereço (água ou luz) do devedor 

solidário ou representante legal se for o caso;  

e) 1 (uma) cópia legível do comprovante de rendimento atual do devedor solidário 

ou representante legal se for o caso, bem como do respectivo cônjuge ou 

companheiro(a), que somados devem ser superior ao dobro do valor da parcela do 

curso.  

f) A comprovação supracitada poderá ocorrer por meio de Cópia da Declaração de 

Imposto de Renda da Pessoa Física do último ano/exercício processado pela RFB e 

respectivo recibo de entrega à RFB e na hipótese de inexistência desta, será aceito 

alternativamente, os três últimos contracheques (no caso de renda fixa), decore ou pró-

labore emitido por profissional de contabilidade devidamente inscrito CRC ou ainda 

Contrato de locação ou arrendamento. 
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6.5 Da documentação a ser preenchida e assinada no ato da matricula, pessoalmente, 

pelo candidato (a) e seu(sua) devedor(a) solidário(a): 

a) Requerimento de Matrícula Inicial, fornecido pela UNINGÁ, em 2 (duas) vias, 

devidamente preenchidos e com a assinatura do acadêmico; 

b) Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, fornecido pela UNINGÁ, em 2 

(duas) vias, devidamente preenchidos e com a assinatura do acadêmico, devedor(es) 

solidário(s) e seu(s) respectivo(s) cônjuge(s) se casado(s) for(em), todas com 

reconhecimento de firma em Cartório e duas testemunhas maiores de idade; 

c) Ficha de Cadastro Acadêmico, fornecido pela UNINGÁ, em 1 (uma) via, 

devidamente preenchida e com a assinatura do(a) acadêmico(a); 

d) Ficha de Cadastro do Devedor Solidário, fornecido pela UNINGÁ, em 1 (uma) 

via, e com a assinatura dos devedor(es) solidário(s) e seu(s) respectivo(s) cônjuge(s) se 

casado(s) for(em). 

6.6 Não pode figurar como devedor(a) solidário(a): 

a) O cônjuge ou companheiro (a) do estudante; 

b) Os inscritos em cadastros de restrição de crédito. 

6.7 A idoneidade cadastral do devedor solidário é condição para efetivação da 

matrícula, estando, tanto o estudante quanto seu devedor solidário, cientes que no ato 

da matrícula será realizada consulta pela UNINGÁ junto aos cadastros de proteção ao 

crédito. 

6.8 A não entrega de todos os documentos exigidos indicados nos itens anteriores, 

implicará no indeferimento da matrícula.  

6.9 A efetivação da matrícula será objeto de análise pela Comissão do Processo 

Seletivo, podendo ser homologada ou não pelo Reitor da UNINGÁ. 

7. DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS 

7.1 O valor da anuidade escolar, das parcelas da anuidade e o valor da hora/aula no 

curso para fins de adaptação curricular deverão ser verificados pelo candidato no setor 

de Tesouraria da UNINGÁ, quando de seu comparecimento ao chamado de Aprovação 

de Análise Curricular. 

7.2 No ato da matrícula deverá o candidato arcar com os seguintes encargos 

educacionais: 

a) Valor correspondente à Primeira Parcela da Anuidade Escolar da série de 

ingresso na UNINGÁ, mediante pagamento à vista. 
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7.2.1 Caso o aluno já seja contratante do FIES, os encargos educacionais de que tratam 

este item, poderão ser custeados com recursos do FIES, mediante aditamento de 

transferência do financiamento a ser requisitada pelo estudante junto ao SISFIES, 

devendo o pedido de transferência do financiamento ser comprovado por ocasião da 

matrícula. 

7.2.2 Caso o aditamento de transferência do financiamento para a UNINGÁ, por 

qualquer razão, não possa ser realizado para o semestre de ingresso, o estudante 

ingressante deverá arcar diretamente com os encargos previstos, sem prejuízo de 

realização do aditamento de transferência para o períodos/semestres letivo seguintes. 

 

8. DO PLANO DE ESTUDOS 

8.1 O aluno ingressante por meio do presente edital deverá cumprir integralmente as 

disciplinas da série de ingresso não dispensadas, assim como as disciplinas das séries 

anteriores em regime de adaptação curricular, conforme Plano de Estudos a ser 

elaborado pela Coordenação do Curso de Graduação da UNINGÁ. 

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

9.1 A efetivação da inscrição do candidato implicará no conhecimento e na 

concordância das normas e condições estabelecidas neste Edital, das quais não poderá 

alegar desconhecimento. 

9.2 Todas as publicações de que tratam o presente Edital serão realizadas 

exclusivamente por meio da área do candidato inscrito na página do concurso no site da 

UNINGÁ em www.uninga.edu.br. 

9.2.1 É dever incondicional do candidato acompanhar todas as fases e publicações 

realizadas neste processo seletivo, na forma acima, ficando ciente que a Instituição não 

se obriga a realizar qualquer comunicação por meio diverso, ainda que eventualmente o 

faça em determinado momento. 

9.3 O candidato não matriculado poderá retirar, pessoalmente e no Protocolo Geral da 

Instituição, mediante requerimento pessoal, ou por terceiro devidamente autorizado, a 

documentação apresentada de que trata o item 3.2, sendo que após o prazo 12 (doze) 

meses a documentação será inutilizada. 

9.4 Os atos previstos neste edital poderão ser anulados a qualquer tempo, caso seja 

constatada a inidoneidade de informações prestadas e documentos apresentados pelo 

candidato, em relação a este, sem prejuízo dos demais candidatos. 

9.5 O presente Edital entra em vigor a partir de sua publicação. 
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9.6 Os casos omissos serão solucionados em primeira instância pela Comissão 

Organizadora do Processo Seletivo e em segunda pelo Reitor da UNINGÁ. 

Publique-se 

 
 
 

 
Prof. Me. Ricardo Benedito de Oliveira 

Reitor 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I 
 
 

Curso Turno Duração Modalidade Situação Legal 

1. 
AGRONOMIA 

 5 anos Bacharelado 
Autorizado pela Portaria MEC Nº 
2265/2010 N 

2. 
ARQUITETURA E 
URBANISMO 

M 
5 anos Bacharelado 

Autorizado pela Portaria MEC Nº 
2.266/2010 N 

3. 
BIOMEDICINA 

M 
4 anos Bacharelado 

Reconhecimento renovado pela Portaria 
MEC Nº821/2014 N 

4. 
CIÊNCIA DA 
COMPUTAÇÃO 

N 4 anos Bacharelado 
Reconhecido pela Portaria MEC Nº 
494/2015 

5. 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

N 3 anos Licenciatura 
Reconhecimento renovado pela Portaria 
MEC Nº 286/2012 

6. 
ENFERMAGEM 

M 
4 anos Bacharelado 

Reconhecimento renovado pela Portaria 
MEC Nº 821/2014 N 

7. 
ENGENHARIA CIVIL 

M 

5 anos Bacharelado 
Autorizado pela Portaria MEC Nº 
150/2011 

N 

 
8. 

ENGENHARIA 
MECÂNICA 

M 
5 anos Bacharelado 

Autorizado pela Portaria MEC N° 
497/2013 N 

9. 
ENGENHARIA DE 
PRODUÇÃO 

 5 anos Bacharelado 
Autorizado pela Portaria MEC Nº 
403/2011 N 

10. 
ENGENHARIA 
ELÉTRICA 

 5 anos Bacharelado 
Autorizado pela Portaria MEC Nº 
276/2011 N 

11. 
FARMÁCIA 

 4 anos Bacharelado 
Reconhecimento renovado pela Portaria 
MEC Nº 821/2014 N 

12. 
FISIOTERAPIA 

M 4 anos 
Bacharelado 

Reconhecimento renovado pela Portaria 
MEC Nº 821/2014 N 5 anos 
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13. 

FONOAUDIOLOGIA 
 

N 4 anos Bacharelado 
Reconhecimento renovado pela Portaria 
MEC Nº 46/2013 

14. 
MEDICINA 
VETERINÁRIA 

M 
5 anos Bacharelado 

Autorizado pela Portaria MEC Nº 
276/2011 N 

15. 
NUTRIÇÃO 

 4 anos Bacharelado 
Reconhecimento renovado pela Portaria 
MEC Nº 01/2012 N 

16. 
ODONTOLOGIA 

I 4 anos 
Bacharelado 

Reconhecimento renovado pela Portaria 
MEC Nº 821/2014 N 5 anos 

17. 
PSICOLOGIA 

N 5 anos Bacharelado 
Reconhecimento renovado pela Portaria 
MEC Nº 704//2013 

*sujeito a disponibilidade de vaga para o curso e turno de interesse do candidato. 
 
 
 
 
 

 

Prof. Me. Ricardo Benedito de Oliveira 
Reitor 


