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EDITAL Nº 095/2019-PROGRAD
REQUERIMENTO DE TRANSFERÊNCIA
INTERNA
DE
CURSOS,
PARA
INGRESSANTES DO ANO LETIVO 2019, NA
MODALIDADE
DE
EDUCAÇÃO
A
DISTÂNCIA.
A Pró-Reitora de Graduação, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE,
no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais e, considerando:
− os acadêmicos ingressantes em 2019, regularmente matriculados nos cursos de
graduação na modalidade de educação a distância, para o ano letivo de 2019;
− os Art. 95 e 96-A, do Regimento Geral, alterado pela Resolução nº 069/2004-COU, que
permite a transferência interna;
− a Resolução nº 253/2016-CEPE, que regulamenta o ingresso por meio de transferência.
TORNA PÚBLICO:
Art.1º Ficam estabelecido a abertura do período de transferência interna para os
ingressantes do ano letivo de 2019 dos cursos de Letras/Libras - Bacharelado e Letras/Libras
Licenciatura, no período de 5 a 9 de setembro de 2019, conforme os seguintes procedimentos:
a) preencher e assinar o requerimento modelo constante no anexo deste edital,
informando nome, RA, CPF, polo, curso de origem e curso de destino;
b) digitalizar o referido requerimento e enviá-lo para o endereço
neaduni.trocardecurso@gmail.com.
Parágrafo único – Os requerimentos enviados após a data limite serão desconsiderados.
Art. 2º O requerimento será analisado pela Coordenação Acadêmica do Câmpus de
Cascavel em conjunto com a Coordenação Geral do Núcleo de Educação a Distância da Unioeste –
NeaDUni e o resultado será publicado em 16 de setembro de 2019.
Art. 3º Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação.
Publique-se e cumpra-se.
Cascavel, 4 de setembro de 2019.

ELENITA CONEGERO PASTOR MANCHOPE
Pró-Reitora de Graduação
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Anexo do Edital nº 095/2019-PROGRAD, de 04 de setembro de 2019.

REQUERIMENTO PARA TRANSFERÊNCIA INTERNA DE CURSO
ANO LETIVO DE 2019

Nome: ______________________________________________________________
Registro Acadêmico (RA): _______________________________________________
CPF: _______________________________________________________________
Polo:

______________________________________________________________

Curso de Origem:
( ) Letras/Libras – Licenciatura
( ) Letras/Libras – Bacharelado
Curso de Destino:
( ) Letras/Libras – Licenciatura
( ) Letras/Libras – Bacharelado

____________________, _____ de _____________________ de 2019

___________________________________________
Assinatura

