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Edital N.º 08/2009 

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

1º Semestre – 2010 
 
 
 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 
Centro de Ciências Jurídicas e Sociais – CCJS 
 
      2084 – DIREITO DIURNO  

Período para o 1ª semestre de 2010 2º P 3º P 4º P 5º P 6ºP 
Vagas 11 03 15 16 10 

 
      2085 – DIREITO NOTURNO 

Período para o 1ª semestre de 2010 4º P 
Vagas 10 

 
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 a ser fornecida (2.1 Documentos Necessários). 
1.2 As inscrições serão realizadas de 12 a 25 de Janeiro de 2010 , apenas via 
Internet no endereço eletrônico: www.pucpr.br/processos_seletivos/transferencias/. 
1.3 Para a inscrição, o candidato deverá imprimir o boleto e 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, prazo e local de entreg a: 
2.1    Documentação necessária 
2.1.1 Histórico Escolar - original e atualizado (incluindo: vestibular, carga horária 

por disciplina, semestre, ano, médias ou conceitos de aprovação e 
freqüência). 

2.1.2 Programa das disciplinas cursadas com aprovação. 
2.1.3 Descrição do Sistema de Aprovação da Instituição de origem. 
2.1.4 Declaração de Reconhecimento ou Autorização de funcionamento do Curso. 



 2

2.1.5 Declaração da situação acadêmica atual do aluno (matriculado, trancado – 
validade do trancamento, etc.). 
2.1.6   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 Prazo para entrega da documentação : de 11 de j aneiro a  25 de janeiro de 
2010. 
2.3 Local 
2.3.1 Suporte Integrado de Gestão Acadêmica – SIGA – São José dos Pinhais 
Segunda a Sexta: 08h às 18h 
 
3. PROCESSO SELETIVO 
 
3.1 Caso o número de candidatos inscritos seja superior ao número de vagas 
constantes do presente Edital, o interessado deverá participar de um processo 
seletivo específico cuja relação será divulgada no dia 02 de fevereiro de 2010 via 
Internet (www.pucpr.br/processos_seletivos/) e em Edital a ser afixado no Câmpus 
São José dos Pinhais. 
3.2 O candidato será submetido a uma prova composta de no máximo 20 (vinte) 
questões de conhecimentos específicos baseada em conteúdos das disciplinas do 
currículo do Curso de Direito da PUCPR, envolvendo os períodos anteriores ao 
período das vagas ofertadas. 
3.3 As questões serão objetivas de múltipla escolha com cinco respostas alternativas 
cada.  
3.4 Realização da Prova: 05 de fevereiro de 2010 no período da manhã (9h às 
12h30) no Câmpus São José dos Pinhais. 
3.4.1 - O ingresso dos candidatos ao prédio onde será realizada a prova poderá ser 
feito até às 08h45. 
3.5 Os candidatos serão classificados, obedecida a ordem decrescente da 
pontuação total obtida. Em caso de empate, adotar-se-á como critério de desempate 
a maior idade cronológica do candidato. 
3.6 Para realizar a prova o candidato deverá apresentar um documento de 
identidade, com foto, expedido pelos órgãos públicos competentes. 
3.7 A PUCPR, visando preservar a veracidade e a autenticidade do Processo 
Seletivo, poderá colher no ato da aplicação da prova a impressão digital do 
candidato. Poderá ser colhida do candidato classificado nova impressão digital no 
ato da matrícula na PUCPR. 
3.8 Durante a prova não será permitida consulta a qualquer espécie de livro, revista 
ou folheto, e nem uso, porte ou posse de telefone celular, relógio ou qualquer outro 
tipo de aparelho. 
3.9 Será desclassificado o candidato que: 
I  não comparecer à prova; 
II  utilizar-se de meio ilícito, em qualquer das fases, constatado no momento ou 
posteriormente; 
III portar-se ou apresentar-se de maneira inconveniente durante a realização da 
prova; 
IV desacatar quem estiver investido de autoridade ou preposto , quando da 
realização do processo de seleção. 
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3.10 O candidato somente poderá ausentar-se do recinto da prova objetiva depois 
de decorrida 01h de seu início 
3.11 Não será concedido ao candidato acesso à prova ou revisão delas. 
 
 
4. RESULTADO 
 
4.1  A relação final dos classificados para matrícula, de acordo com o número de 
vagas disponibilizadas pela PUCPR será divulgada na Internet 
(www.pucpr.br/processos_seletivos/) e em edital próprio, em ordem alfabética no 
respectivo local onde será realizada a prova. 
4.2  Resultado Final: 08 de fevereiro de 2010 
4.3  Matrícula: 18 a 19 de fevereiro de 2010 
 
 
5. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 
5.1  Não serão aceitas inscrições via fax, correio, ou com falta de documentos, 
bem como, fora do prazo estabelecido no subitem 2.2. 
5.2  A entrega da documentação para transferência está condicionada à existência 
de vaga no período pretendido. 
5.3  Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria Administrativa ou pela 
Pró-Reitoria Acadêmica.  
5.4  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 15 dias do mês de dezembro de dois mil e 
nove. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

                 Prof. Valdecir Cavalheiro               Prof. Robert Carlisle Burnett 
Pró-Reitor Administrativo Pró-Reitor Acadêmico 

 
 


