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TRANSFERÊNCIA EXTERNA PARA OS CURSOS DE CURSO GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM, 
FARMÁCIA, FISIOTERAPIA, NUTRIÇÃO, PSICOLOGIA, TECNOLOGIA EM GESTÃO HOSPITALAR, 

TECNOLOGIA EM RADIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL 
 
Aos interessados em ingressar nos cursos de graduação por transferência externa, o(a) 
candidato(a)  deverá estar cursando graduação a partir do 2º. semestre ou estar com a matrícula 
trancada (não serão possíveis transferência para último ano); não estando em nenhuma dessas 
condições, deverá se inscrever no processo seletivo através do endereço 
eletrônico  http://vestibular.fmabc.br/  e, sendo aprovado, realizar matrícula no curso de escolha 
e solicitar dispensa das disciplinas (aproveitamento de estudos).  
  
Somente poderão inscrever-se candidatos que comprovem a admissão em IES do território 
nacional por meio de processo seletivo oficialmente reconhecido pelo Ministério da Educação.  
  
Os candidatos que participam de programas de financiamento e programas governamentais de 
bolsa tais como FIES e PROUNI poderão participar do processo de transferência, entretanto, uma 
vez que estes forem aprovados no processo a negociação da transferência do benefício financeiro 
será de responsabilidade do próprio aluno junto ao Setor de Assessoria Educacional.  
  
Ingresso: ano letivo 2021/1 
Período para ingresso: 3º semestre ou 5º semestre  
Período de inscrições:  de 11 a 29/01/2021 
Ficha de Inscrição: anexa 
Inscrições: presencialmente na secretaria acadêmica da graduação (Av. Lauro Gomes, 2000 – 
prédio administrativo – 2º. andar – Vila Sacadura Cabral – Santo André, SP) ou on-line através do 
e-mail: sec.acad@fmabc.br 
  
Documentos:  
- Ficha de inscrição preenchida; 
- Cópia do Histórico Escolar oficial e atualizado de origem (expedido no máximo há 6 meses, com 
enunciado do ENADE);  
- Atestado de vínculo original com a instituição de origem (ou declaração de matrícula expedida 
em até 30 dias anterior ao envio).  
- Conteúdo programático de todas as disciplinas que obteve aprovação para análise do 
aproveitamento de estudos;   
- Cópia do documento RG; 
- Cópia do documento CPF. 
  
Após encerramento do período de inscrição, a coordenação de curso enviará à secretaria 
acadêmica, num prazo máximo de 15 dias úteis, a análise curricular indicando as possíveis 
dispensas de disciplinas por aproveitamento de estudos. 
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SECRETARIA ACADÊMICA 

FICHA DE INSCRIÇÃO Nº _________/2021 

SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA CURSOS DE GRADUAÇÃO 

 

(   ) ENFERMAGEM      (   ) FARMÁCIA      (   ) FISIOTERAPIA     (   ) NUTRIÇÃO    (   ) PSICOLOGIA 
 

        (   ) TECNOLOGIA EM GESTÃO HOSPITALAR  (   ) TECNOLOGIA EM RADIOLOGIA    (   ) TERAPIA OCUPACIONAL                  
 

Eu__________________________________________________________________________________________ ,  

CPF nº. ____________-____ , Celular nº. (     ) _________-________ , E-mail: _____________________________ , 

Endereço: ___________________________________________________________________________________, 

venho requerer análise de documentos para aproveitamento de estudos visando  transferência  para  o  (   ) 3º. ou 

(   ) 5º semestre do curso acima identificado para o ano letivo de 2021. 

 

Documentos anexos: 

- Ficha de inscrição preenchida; 

- Cópia do Histórico Escolar oficial e atualizado de origem (expedido há, no máximo 6 meses, com enunciado do 

ENADE);  

- Atestado de vínculo original com a instituição de origem (caso não tenha poderá enviar uma declaração de 

matrícula expedida de até 60 dias anterior ao envio).  

- Conteúdo programático de todas as disciplinas que obteve aprovação e vai solicitar o aproveitamento de 

estudos;   

- Cópia do documento RG e CPF. 

 

Assinatura: ___________________________________________________             Data: ____/____/___________ 

 

ANÁLISE DA COORDENAÇÃO DO CURSO (PODERÁ ANEXAR PLANILHA COM DISPENSA E OBSERVAÇÕES) 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 DEFERIDO   INDEFERIDO                          ______________________                          Data: ____/____/________ 

                                                                                   (carimbo e assinatura)                                  

 

CIÊNCIA DO(A) INTERESSADO(A):  __________________________________________ Data: ____/____/________ 

 

SECRETARIA ACADÊMICA  

Efetivou matrícula?  SIM   NÃO       MOTIVO: ___________________                    Data: ____/____/________ 

 

Atenção: nos casos em que não haja deferimento da matrícula ou desistência por parte do interessado, o material 

deve ser retirado no prazo de 90 dias, sob risco de ser picotado após esse prazo.  

No caso de efetivação da matrícula, a documentação apresentada fará parte do prontuário escolar do aluno, 

integrando, igualmente, o acervo acadêmico do Centro Universitário Saúde ABC. 


