RETIFICAÇÃO DO “EDITAL DE OFERTA DE VAGAS”, DESTINADO À TRANSFERÊNCIA DE
DISCENTES PARA O CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA

O Reitor do Centro Universitário de João Pessoa – UNIPÊ, no uso de suas atribuições legais e
institucionais, faz publicar e levar ao conhecimento de todos os interessados a seguinte
retificação do “EDITAL DE OFERTA DE VAGAS”, DESTINADO À TRANSFERÊNCIA DE DISCENTES
PARA O CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA, especificamente no que se refere ao item
1 (um), o qual passa a vigorar com a seguinte redação:

1. DAS INSCRIÇÕES NO PROCESSO SELETIVO
a) Será admitida somente inscrição via internet, no endereço eletrônico
(http://unipe.br/transferidos-e-graduados/), ou poderá ser entregue
pessoalmente no Unipê+, localizado no Bloco Eva, de segunda a sexta-feira das
8h às 20h, solicitada no período compreendido entre 09 de outubro de 2018 e
as 12 (doze) horas do dia 01 de março de 2019, observando o horário local.
b) Quem deseja ingressar como portador de diploma, ou seja, graduado, deverá,
no ato de inscrição, anexar o histórico acadêmico e o certificado de conclusão
de curso para serem analisados.
c) Aqueles que querem fazer a transferência deverão anexar o histórico do curso
atualizado que comprove vínculo acadêmico em 2018.2.
d) Em casos excepcionais será solicitado ao candidato o envio das ementas das
disciplinas cursadas para dar continuidade ao processo de análise da
documentação.
e) Serão considerados vínculos ativos, comprovados através do histórico
acadêmico, os status MATRICULADO, TRANCADO e CURSANDO.
f) Caso o histórico acadêmico contenha alguma disciplina com o situação
acadêmica DISPENSADA ou APROVEITAMENTO DE ESTUDOS, será necessário
que o candidato apresente o histórico acadêmico referente ao curso, instituição
e período onde essas disciplinas foram originalmente cursadas e aprovadas.
g) O candidato declara, no ato da inscrição, que tem ciência e aceita que, caso
aprovado, deverá entregar os documentos comprobatórios dos requisitos
exigidos por ocasião da matrícula.
h) As informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira
responsabilidade do candidato, dispondo o UNIPÊ do direito de excluir do
Processo Seletivo.
João Pessoa – PB, 01 de novembro de 2018.
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