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Edital N.º 01 /2011 

TRANSFERÊNCIA EXTERNA – CURSO DE DIREITO – CÂMPUS  SÃO JOSÉ DOS 
PINHAIS 

1º Semestre – 2011 
 
 
 O Pró-Reitor Administrativo e o Pró-Reitor Acadêmico da Pontifícia Universidade 
Católica do Paraná, no uso de suas atribuições, fazem saber aos interessados em solicitar 
Transferência Externa para o Curso de Direito - Câmpus São José dos Pinhais, a seguinte 
distribuição de vagas conforme tabela abaixo. 
 
 
Câmpus São José dos Pinhais 
 
     2084 – DIREITO DIURNO  
Período para o 1ª semestre de 2011 2º P 3º P 4º P 5º P 6º P 
Vagas 10 09 08 08 04 

 
    2085 – DIREITO NOTURNO 

Período para o 1ª semestre de 2011 3º P 4º P 6º P 
Vagas 10 08 04 

 
 

1. INSCRIÇÃO 
 

1.1 Somente poderão inscrever-se no processo de transferência candidatos que tenham 
vinculação em Curso de Direito em Instituição de Ensino Superior. 

1.1.1 O curso de origem do candidato, ofertado em território nacional deve ser oficialmente 
autorizado, ou se cursado no exterior, o candidato quando aprovado sujeitar-se-á a um 
exame de proficiência nas disciplinas a serem analisadas, conforme documentação 
especificada no item 2 deste Edital. 

1.2 As inscrições serão realizadas de 12 de janeiro de 2011 a  03 de fevereiro de 2011. 
Local: Suporte integrado de Gestão Acadêmica – SIGA. São José dos Pinhais, das 08:00 h às 
18:00 h. 

1.3 Para a inscrição, o candidato deverá pagar uma taxa no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco 
Reais) – não restituível, nas agências bancárias indicadas no momento da inscrição. 
 
 
2. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 
a) Histórico Escolar - original e atualizado (incluindo: vestibular, carga horária por disciplina, 
semestre, ano, médias ou conceitos de aprovação e freqüência). 
b) Programa das disciplinas cursadas com aprovação. 
c) Descrição do Sistema de Aprovação da Instituição de origem. 
d) Declaração de Reconhecimento ou Autorização de funcionamento do Curso. 
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e) Declaração da situação acadêmica atual do aluno (matriculado, trancado – validade do 
trancamento, etc.). 
2.1 O candidato que tenha estudado em mais de uma Instituição de Ensino Superior - IES 
deverá apresentar a documentação correspondente a cada uma delas. 
2.2 Os candidatos deverão apresentar a documentação especificada no item 2 deste Edital, 
no ato da inscrição, para avaliação pela Direção do Curso, visando o enquadramento do 
período. 
 
 
3. RESULTADO 

3.1 Caso o número de inscritos seja superior ao número de vagas constantes no presente 
Edital, para a ocupação dessas vagas adotar-se-á o coeficiente de rendimento acadêmico do 
candidato. 

3.2 Os candidatos serão classificados, obedecida a ordem decrescente do coeficiente de 
rendimento acadêmico encontrado no subitem 3.1.Em caso de empate, adotar-se-á como 
critério de desempate a maior idade cronológica do candidato. 

3.3 Novas vagas surgidas dentro dos períodos já estabelecidos serão preenchidas dentro 
desse critério 

3.4 A relação final dos classificados para matrícula, de acordo com o número de vagas 
disponibilizadas pela PUCPR será divulgada em edital próprio, em ordem alfabética no 
Câmpus São José dos Pinhais. 

3.5 Resultado final:07 de fevereiro de 2011 

3.6 Matrícula: 08 a 10 de fevereiro de 2011 

 

4. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

4.1  Não serão aceitas inscrições via fax, correio, ou com falta de documentos. 

4.2  Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria Administrativa ou pela Pró-
Reitoria Acadêmica.  

4.3  Os documentos entregues na PUCPR e não procurados no prazo de 30 (trinta) dias 
após o resultado do processo serão inutilizados. 
 
 
 
Pró-Reitoria Administrativa, e Pró-Reitoria Acadêmica da Pontifícia Universidade Católica do 
Paraná, em Curitiba, aos dez dias do mês de janeiro de dois mil e onze. 
 
 
 
 
 

Prof. Valdecir Cavalheiro         Prof. Robert Carlisle Burnett 

Pró-Reitor Administrativo          Pró-Reitor Acadêmico 
 


