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EDITAL FATEC IPIRANGA N.º 06/ 2015 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2015. 

  

O Diretor da Faculdade de Tecnologia do Ipiranga – FATEC IPIRANGA, no uso de 

suas atribuições legais, faz saber que serão abertas as inscrições para participação no 

processo de Remanejamento Interno para o primeiro semestre letivo de 2016 dos 

Cursos superiores de Tecnologia. 

I - DAS VAGAS POR CURSO: 

 

CURSO 
DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS 

TURNO 2º 3º 4º 5º 6º 

Gestão Comercial 
Manhã 10 10 10 10 10 

Noite - 1 1 1 1 

Análise e desenvolvimento 

de Sistemas 

Tarde 2 2 2 2 2 

Noite 1 1 1 1 1 

Eventos Manhã - 6 02 12 26 

Gestão de Recursos 

Humanos 
Noite 5 5 10 - - 

 

II – DOS CANDIDATOS: 

Art.1º - Consideram-se habilitados para inscrição: 

§1º Na TRANSFERÊNCIA DE TURNO os alunos regularmente matriculados nos 

Cursos Superiores de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas ou 

Gestão Comercial, manhã, tarde ou noite e que pretendam transferir-se se turno; 

 

§2º Na TRANSFERÊNCIA INTERCURSO os alunos regularmente matriculados em um 

dos Cursos Superiores de Tecnologia da Fatec Ipiranga e, que tiver condições de 

eliminar, por meio de aproveitamento de estudos, 50% das disciplinas do primeiro 

semestre do curso pretendido (conforme Art. 72 do regulamento de graduação); 
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§3º Cada aluno poderá se inscrever em apenas uma das modalidades de 

transferências dentre as previstas nos parágrafos 1º e 2º; 

 

§4٥ Serão indeferidas as inscrições dos candidatos; 

a) Que concluírem o curso até o final do semestre vigente; 

b) Cuja matrícula, por qualquer motivo, for cancelada. 

 

Art. 2º - A participação do aluno no processo de Remanejamento Interno não o exime 

da renovação de sua matrícula, nos prazos estipulados no calendário escolar. 

Art 3º - O aluno poderá ser transferido de turno uma única vez. 

 

 

III - DA INSCRIÇÃO 

Art. 4º - As inscrições deverão ser realizadas na Secretaria Acadêmica da Faculdade 

de Tecnologia do Ipiranga – FATEC IPIRANGA, situada à Rua Frei João n.º 59 – 

Ipiranga – São Paulo – SP, no período de 25 a 30 de novembro de 2015 das 10h 

às 12h, das 14h30m às 17h e das 18h30m às 20h. 

 

Art. 5º - Para se inscrever o candidato ou seu representante (nomeado através de 

procuração simples), deverá preencher Requerimento dirigido ao Diretor da Faculdade 

(formulário padrão retirado na Secretaria Acadêmica da FATEC Ipiranga – Anexo I) 

solicitando a mudança de turno no mesmo curso, ou a mudança de curso. 

 

IV – DO PREENCHIMENTO DAS VAGAS, CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO E 

DESEMPATE: 

 

Art. 6º - O preenchimento das vagas, os critérios de classificação e desempate estão 

em conformidade com a Portaria Fatec Ipiranga nº 10 de 06/11/2015. 

§1º São Condições para participar do processo de classificação: 
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a) Estar em fase, ou seja, sem disciplinas pendentes e acompanhando a turma de 

ingresso; 

b) Apresentar em seu histórico escolar, previamente retirado na Secretaria, Percentual 

de Rendimento maior do que ou igual a oito (PR8,0); 

2º Serão classificados de acordo com o número de vagas e, em ordem 

decrescente, os alunos que apresentarem: 

a) O maior percentual de rendimento (PR), satisfazendo as condições do §1º, item 

b), deste artigo; 

b) Havendo mais de um candidato na mesma ordem de classificação prevista no 

item a), terá prioridade o candidato com maior idade. 

 

V – DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS  

  

Art. 7º - Os nomes dos candidatos selecionados serão divulgados no site 

www.fatecipiranga.edu.br e nas dependências da FATEC Ipiranga pela Secretaria 

Acadêmica em 29 de janeiro de 2016 a partir das 15h. NÃO serão fornecidas 

informações por telefone.  

  

§1º É da responsabilidade do candidato inteirar-se dos resultados e dos horários de 

atendimento da Diretoria de Serviços Acadêmicos da FATEC Ipiranga.  

  

V – DA EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA  

 Art. 8 - As matrículas dos candidatos selecionados serão realizadas junto à Secretaria 

Acadêmica da FATEC Ipiranga nos dias 03, 04 e 05 de fevereiro de 2016 nos horários 

- 9h30m às 12h -14h30  às 17h e das 18h30m às 20h.  

  

§1º Havendo desistência ou não efetivação da matrícula por qualquer motivo, a 

FATEC poderá efetuar a chamada dos candidatos seguintes na lista de classificação 

(lista de espera).  

  

http://www.fatecipiranga.edu.br/
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§2º O candidato da lista de espera será convocado por telefone ou correio eletrônico 

informados na ficha de inscrição e terá até o final do expediente do dia seguinte ao da 

classificação (horário a ser informado no ato da convocação) para efetivar sua 

matrícula; caso contrário, será convocado o próximo candidato da lista.  

§3º É da responsabilidade do candidato o acompanhamento de cada uma das fases 

do processo de transferência.  

VI – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

Art. 9 – Das decisões relativas aos processos de transferência não cabem recursos. 

VII – CRONOGRAMA 

Período de inscrição: 25 a 30 de novembro de 2015 

Das 10h às 12h, e das 14h30m às 17h e das 18h30m 

às 20h. 

Previsão de aplicação de provas 
(se necessário) para alunos 
oriundos de outras Unidades 

A ser definida pela Coordenação. 

Divulgação dos resultados: 29 de janeiro de 2016, a partir das 15h. 

Matrículas de transferências: 03, 04 e 05 de fevereiro de 2016 das 15h às 17h e das 

18h30m às 20h. 

OBS.: PRAZO FINAL PARA ENTREGA DO HISTÓRICO ATUALIZADO – 15 de janeiro de 

2016. 

 
 
 

Prof. Dr. Lincoln Nogueira Marcellos 
Diretor da Faculdade de Tecnologia do Ipiranga 
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ANEXO I 

Senhor Diretor da Faculdade de Tecnologia do Ipiranga 

Eu,_______________________________________________________RG 

________________ ,aluno regularmente matriculado nesta Faculdade no Curso Superior de 

Tecnologia em __________________________________________, turno ____________ 

sob o nº RA ________________, no semestre ______, venho requerer minha transferência 

para o Curso Superior de Tecnologia em 

__________________________________________, turno ______________, ____ 

semestre. Declaro para tanto, estar ciente das normas que regem o processo de 

transferência, publicadas no EDITAL FATEC IPIRANGA Nº. 06/2015. 

São Paulo, ____ de ______ de 2015. 

 

_______________________________________ 

Assinatura do Requerente (aluno) 

 

Uso exclusivo da Unidade 

O Diretor da Faculdade de Tecnologia do Ipiranga, à vista da manifestação do 

Coordenador do Curso, após análise da documentação apresentada. 

 

(    ) defere          (    ) indefere a solicitação. 

_______________________________________________________________________ 

Em caso de Indeferimento: (      ) Por falta de vaga 

                                                  (      ) Por critério de desempate.   

 

São Paulo, ____ de ______de 2015 

 

_______________________________________ 

Diretor 


