CENTRO UNIVERSITÁRIO FRANCISCANO
Pró-reitoria de Graduação

EDITAL Nº 08/2017 – PROGRAD

PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO E REINGRESSO EM CURSOS DE
GRADUAÇÃO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO FRANCISCANO
A Pró-reitora de Graduação do Centro Universitário Franciscano, no uso de suas
atribuições legais, torna público o processo seletivo para o provimento de vagas por meio
de ingresso e reingresso de estudantes de graduação no 2º semestre de 2017.
1. DISPOSIÇÕES GERAIS
1.1. O presente edital destina-se ao preenchimento de vagas remanescentes em cursos
de graduação do Centro Universitário Franciscano.
1.2. O preenchimento das vagas se dará de forma classificatória, por meio de análise de
currículo, dentro das modalidades transferência externa, transferência interna,
ingresso de diplomado, reabertura de matrícula e reabertura de matrícula com
transferência interna, com ingresso no 2º semestre letivo de 2017.
1.3. Os cursos de graduação do Centro Universitário Franciscano, através de seus
Colegiados, tem autonomia para deliberar acerca dos critérios e normativas para a
seleção e classificação dos candidatos inscritos, bem como, definir a distribuição das
vagas dentro das modalidades de ingresso previstas para cada curso.
1.4. Somente serão consideradas para fins de seleção as inscrições válidas e que
tenham cumprido todas as etapas do processo de inscrição.
2. MODALIDADES DE INGRESSO
2.1. Transferência Externa: poderão concorrer nesta modalidade de ingresso, os
estudantes regularmente matriculados em um curso de graduação, presencial ou a
distância, em outra instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da
Educação – MEC, respeitando-se os ditames do art. 49º, da Lei nº 9.394/96. Estudantes
oriundos e vinculados a estabelecimento estrangeiro de ensino superior deverão
apresentar a tradução juramentada dos documentos em língua estrangeira exigidos para
a seleção.
2.2. Transferência Interna: poderão requer a reopção de curso, os estudantes que
estiverem regularmente matriculados ou em situação de “matrícula trancada” em um
curso de graduação do Centro Universitário Franciscano. Não se aplicará esta regra a
estudantes matriculados na condição de “estudante não regular”. Para estudantes

possuidores de benefício financeiro, o Centro Universitário Franciscano não garante em
hipótese alguma a migração do benefício para o novo curso, devendo o estudante dirigirse previamente ao setor responsável para a verificação das respectivas condições.
2.3. Ingresso de Diplomado: poderão concorrer às vagas deste edital, os candidatos
portadores de diploma de curso superior de graduação ou de tecnologia, reconhecido pelo
Ministério da Educação – MEC. Os candidatos diplomados por estabelecimento
estrangeiro de ensino superior também poderão concorrer às vagas do edital nessa
modalidade, desde que, quando solicitado, apresentem documento comprobatório de
revalidação de diploma, conforme normas contidas na Resolução CNE/CES nº 01/ 2002,
alterada pela Resolução CNE/CES nº 08/ 2007. Neste caso, também será necessário a
apresentação de tradução juramentada dos documentos em língua estrangeira, exigidos
para a seleção.
2.4. Reabertura de Matrícula: poderão requerer a reabertura de matrícula, ou seja, a
reativação do vínculo estudantil, os estudantes que, por vontade própria, tenham
cancelado ou abandonado o curso de graduação do Centro Universitário Franciscano. Ao
solicitar a reabertura da matrícula, que somente pode ser feita para o curso no qual houve
a interrupção do vínculo estudantil, o estudante estará sujeito, obrigatoriamente, ao
sistema curricular e acadêmico vigente. A matrícula por meio da reabertura da matrícula
somente será permitida a estudante adimplente com as obrigações financeiras anteriores.
2.5. Reabertura de Matrícula com Transferência Interna: poderão requerer a reabertura
de matrícula com direito a reopção de curso os estudantes que, por vontade própria,
tenham cancelado ou abandonado o curso de graduação do Centro Universitário
Franciscano. Ao solicitar a reabertura da matrícula com transferência interna, que poderá
ser feita somente para cursos com vagas disponíveis, o estudante estará sujeito,
obrigatoriamente, ao sistema curricular e acadêmico vigente no curso de destino. A
matrícula por meio da reabertura da matrícula com transferência interna somente será
permitida a estudante adimplente com as obrigações financeiras anteriores.
3. INSCRIÇÕES
3.1. O período de inscrições será de 22 de maio a 09 de junho de 2017, realizado em
duas etapas:
3.1.1. Etapa I: A inscrição ser feita via internet, no endereço eletrônico www.unifra.br,
opção “Graduação”, em seguida “Ingresso e Reingresso”. Nesta etapa, além da inserção
de informações cadastrais no sistema informatizado, será necessária a impressão do
“Requerimento/Etiqueta” a ser assinado e do “Boleto Bancário” para pagamento da taxa
de inscrição.
3.1.2. Etapa II: Após a conclusão da primeira etapa (inscrição via internet), o candidato
deverá entregar a documentação necessária para a seleção, organizada conforme
orientações do item 4 deste edital, impreterivelmente até o dia 12 de junho de 2017.

3.2. A taxa de inscrição será no valor de R$ 110,00 (cento e dez reais), não havendo em
hipótese alguma a devolução da taxa paga em caso de desistência por vontade do
candidato.
3.3. A documentação necessária para a seleção deverá ser acondicionada em um
envelope comum, tamanho A4, na ordem da solicitação, identificado por meio da etiqueta
impressa na etapa I do processo de inscrição.
3.4. Os candidatos estrangeiros poderão entrar em contato previamente com a
Secretaria de Registro Acadêmico – DERCA, através do telefone (55)3220-1200 ou e-mail
derca@unifra.br, a fim de dirimir dúvidas sobre os documentos a serem apresentados
para o respectivo processo seletivo e consequente realização de matrícula.
3.5. É de inteira responsabilidade do candidato a conclusão do processo de inscrição,
bem como, a apresentação de todos os documentos exigidos para a seleção, sob pena de
desclassificação do processo seletivo.
4. ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO PARA SELEÇÃO
4.1. O envelope identificado contendo os documentos necessários para seleção deverá
ser entregue até o dia 12 de junho de 2017, na Central de Atendimento do Centro
Universitário Franciscano, localizada a Rua dos Andradas, 1614 – Prédio 2 - Térreo, de
segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30min e das 13h às 18h30min.
4.2. Os documentos necessários para seleção também poderão ser enviados via
SEDEX, acondicionados em envelope próprio. No espaço destinado ao remetente deverá
constar o nome completo do candidato e a modalidade de ingresso do requerimento.
Endereço para envio: Central de Atendimento – Centro Universitário Franciscano, Rua
dos Andradas, 1614 - Centro, Santa Maria/ RS, Cep. 97010-032. Data limite para
postagem em 12 de junho de 2017.
5. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A SELEÇÃO
5.1 Modalidade Transferência Externa:
5.1.1. Requerimento assinado (impresso na inscrição);
5.1.2. Cópia do comprovante de pagamento da taxa de inscrição (impresso na inscrição);
5.1.3. Cópia do documento de identidade do candidato;
5.1.4. Original do comprovante de vínculo atualizado – situação de matrícula regular ou
matrícula trancada (requerer na instituição de ensino de origem);
5.1.5. Duas vias (original e cópia) do Histórico Escolar do curso de graduação (requerer
na instituição de ensino de origem);
5.1.6. Original dos Conteúdos Programáticos das disciplinas cursadas e que se deseja
solicitar aproveitamento de estudos (requerer na instituição de ensino de origem);

5.1.7. Original do Boletim de Notas do Processo Seletivo - Desempenho (requerer na
instituição de ensino de origem);
5.1.8. Original da Declaração de Regularidade junto ao ENADE – somente para
candidatos brasileiros (requerer na instituição de ensino de origem);
5.1.9. Uma via original do Histórico Escolar do Ensino Médio com certificado de
conclusão. Para os cursos com habilitação profissionalizante, deve constar no histórico a
aprovação no estágio realizado, ou ser apresentado o original do diploma de conclusão do
curso legalmente registrado. Caso o Ensino Médio tenha sido concluído no exterior, deve
ser apresentada a Declaração de Equivalência do Ensino Médio, concedida pela
Secretaria Estadual de Educação, no Brasil. Se o Ensino Médio foi concluído nos Países
do MERCOSUL deverá ser apresentada a cópia dos documentos do Ensino Médio
(Certificado de Conclusão e Histórico Escolar) com a devida legalização obtida nas
respectivas chancelarias no país de origem.
5.2. Modalidade Transferência Interna:
5.2.1. Requerimento assinado (impresso na inscrição);
5.2.2. Cópia do comprovante de pagamento da taxa de inscrição (impresso na inscrição);
5.2.3. Cópia do documento de identidade do candidato;
5.2.4. Original do Histórico Escolar do curso de graduação (requerer na Unifra);
5.2.5. Original dos Conteúdos Programáticos das disciplinas cursadas e que se deseja
solicitar aproveitamento de estudos (requerer na Unifra).
5.3. Modalidade Ingresso de Diplomado:
5.3.1. Requerimento assinado (impresso na inscrição);
5.3.2. Cópia do comprovante de pagamento da taxa de inscrição (impresso na inscrição);
5.3.3. Cópia do documento de identidade do candidato;
5.3.4. Cópia (frente e verso) autenticada em órgão cartorial do Diploma de Graduação.
Para candidatos diplomados pelo Centro Universitário Franciscano basta a apresentação
de cópia simples do Diploma de Graduação. Os candidatos diplomados por
estabelecimento estrangeiro de ensino superior deverão apresentar uma cópia
autenticada em órgão cartorial do documento comprobatório de revalidação de diploma,
conforme regulamentação vigente para o tema (Resolução CNE/CES nº 01, de 28 de
janeiro de 2002, alterada pela Resolução CNE/CES nº 8, de 4 de outubro de 2007);
5.3.5. Duas vias (original e cópia) do Histórico Escolar do curso de graduação;
5.3.6. Original dos Conteúdos Programáticos das disciplinas cursadas e que se deseja
solicitar aproveitamento de estudos (requerer na instituição de ensino de origem).
5.4. Reabertura de Matrícula:
5.4.1. Requerimento assinado (impresso na inscrição);
5.4.2. Cópia do comprovante de pagamento da taxa de inscrição (impresso na inscrição);
5.4.3. Cópia do documento de identidade do candidato.

5.5. Reabertura de Matrícula com Transferência Interna:
5.5.1. Requerimento assinado (impresso na inscrição);
5.5.2. Cópia do comprovante de pagamento da taxa de inscrição (impresso na inscrição);
5.5.3. Cópia do documento de identidade do candidato.
5.5.4. Original do Histórico Escolar do curso de graduação de origem (requerer na Unifra);
5.5.5. Original dos Conteúdos Programáticos das disciplinas cursadas e que se deseja
solicitar aproveitamento de estudos (requerer na Unifra).
6. CURSOS E VAGAS OFERTADAS
6.1. Conforme o regulamento interno do Curso de DIREITO (Diurno e Noturno), as vagas
previstas por este Edital serão destinadas apenas para ingresso nas modalidades de
Transferências Externas, Ingresso de Diplomados e Reabertura de Matrícula. Não serão
aceitos em hipótese alguma requerimentos de vaga por meio de Transferência Interna e
Reabertura de Matrícula com Transferência Interna. Especialmente para Transferências
Externas, serão considerados para fins de seleção somente os requerimentos com carga
horária cursada igual ou inferior a 1.000 horas-aula.
6.2. Relação de oferta de vagas:

Modalidade

Número de
vagas
oferecidas

Código

Curso

Turno

Duração
(Sem.)

517

Administração

Manhã

8

Bacharelado

13

518

Administração

Noite

8

Bacharelado

43

213

Arquitetura e Urbanismo

Manhã e
tarde

10

Bacharelado

9

317

Biomedicina

Noite

10

Bacharelado

6

417

Ciência da Computação

Manhã

8

Bacharelado

18

520

Ciências Contábeis

Noite

8

Bacharelado

19

523

Ciências Econômicas

Noite

8

Bacharelado

35

206

Design

Tarde

8

Bacharelado

21

527

Direito

Manhã

10

Bacharelado

7 (*)

528

Direito

Noite

10

Bacharelado

5 (*)

301

Enfermagem

Integral

10

Bacharelado

6

421

Engenharia Ambiental e
Sanitária

Manhã e
tarde

10

Bacharelado

34

420

Engenharia Biomédica

Noite

10

Bacharelado

27

419

Engenharia de Materiais

Noite

10

Bacharelado

34

422

Engenharia Química

Manhã

10

Bacharelado

21

309

Farmácia

Tarde

10

Bacharelado

19

515

Filosofia

Noite

8

Licenciatura

38

412

Física Médica

Noite

9

Bacharelado

35

311

Fisioterapia

Manhã e
tarde

10

Bacharelado

5

509

História

Noite

8

Licenciatura

33

535

Jornalismo

Noite

8

Bacharelado

9

214

Letras: Português e Inglês

Noite

8

Licenciatura

30

403

Matemática

Noite

8

Licenciatura

33

307

Nutrição

Tarde

8

Bacharelado

7

534

Pedagogia

Noite

8

Licenciatura

19

521

Psicologia

Manhã e
tarde

10

Formação de
Psicólogo

6

536

Publicidade e Propaganda

Manhã

8

Bacharelado

7

414

Sistemas de Informação

Noite

8

Bacharelado

27

215

Tecnologia em Design de
Moda

Noite

5

Tecnólogo

20

314

Terapia Ocupacional

Noite

9

Bacharelado

23

Legenda:
(*) - Vagas destinadas apenas para Transferências Externas, Ingresso de Diplomados e Reabertura de
Matrícula.

7. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E INDEFERIMENTO
7.1. Os critérios para a seleção e classificação dos candidatos serão previamente
estabelecidos pelos Colegiados dos cursos de graduação, podendo ser obtidos junto às
respectivas Secretarias, através do telefone (55)3220-1200 (Conjunto I – Rua Dos
Andradas, nº 1.614); (55)3025-9000 (Conjunto II – Rua Silva Jardim, nº 1.323); e,
(55)3026-6971 (Conjunto III – Rua Silva Jardim, nº 1.175).
7.2. Serão indeferidos automaticamente os requerimentos que:
7.2.1. Não atendam as exigências do processo de inscrição;
7.2.2. Apresentem documentação falsa ou em desacordo com os ditames deste edital;
7.2.3. Não atendam as exigências dos regulamentos e normas internas dos Colegiados
de Cursos;
7.2.4. Para cursos ou modalidades não previstas por esse edital.
7.3. Os documentos dos processos indeferidos deverão ser retirados junto a Central de
Atendimento, localizada a Rua dos Andradas, 1614 – Prédio 2 - Térreo, de segunda a
sexta-feira, das 8h às 11h30min e das 13h às 18h30min, no período de 4 de julho de 2016
a 31 de julho de 2017. A falta de pronunciamento do interessado ao término do período
acima, acarretará na eliminação do envelope contendo a documentação, ficando o Centro
Universitário Franciscano isento de qualquer responsabilidade sobre o mesmo.

8. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
8.1. A relação nominal dos candidatos selecionados e aptos à matrícula será divulgada no
endereço eletrônico www.unifra.br, no dia 4 de julho de 2017.
8.2. É de responsabilidade do candidato classificado o comparecimento na data e horário
determinado para a confirmação de matrícula, sob pena da perda da vaga e chamada de
suplente.
9. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A CONFIRMAÇÃO DA MATRÍCULA
9.1. Original da certidão de nascimento ou casamento;
9.2. Original da carteira de identidade (RG);
9.3. Original do CPF do candidato;
9.4. Prova de quitação das obrigações eleitorais (ver site TRE da sua região);
9.5. Prova de quitação das obrigações militares (para candidatos masculinos).
10. MATRÍCULA
10.1. Os candidatos selecionados terão o período 10 a 14 de julho de 2017 para confirmar
a matrícula.
10.2. A matrícula será realizada, presencialmente, na Central de Atendimento do Centro
Universitário Franciscano, localizada a Rua dos Andradas, 1614 – Prédio 2 - Térreo, de
segunda a sexta-feira das 9h às 11h30min e das 13h às 18h30min.
10.3. O não comparecimento do candidato na data e horário determinado para a
confirmação de matrícula implicará na perda da vaga e chamada do respectivo suplente.
10.4. Após a matrícula, os estudantes, em qualquer modalidade, estarão sujeitos aos
mesmos critérios de avaliação, frequência e pagamento dos encargos educacionais
regimentais dos demais estudantes regularmente matriculados.
10.5. Para os selecionados na modalidade “Transferência Externa” recomenda-se que o
candidato informe-se junto à Instituição de Ensino de origem sobre os tramites
necessários para a expedição da transferência.
10.6. Os documentos originais solicitados serão digitalizados e devolvidos ao estudante
no momento da matrícula.
10.7. É de responsabilidade do candidato a manutenção constante, junto a Secretaria de
Registro Acadêmico – DERCA, da atualização dos dados de cadastro e documentos, sob
pena se contatada a omissão, do impedimento da renovação de matrícula para o próximo
semestre letivo.
11. CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO
Data

Atividade

22 de maio a 09 de junho de 2017

Inscrições

12 de junho de 2017

Data limite para entrega/postagem da
documentação para seleção.

19 de junho a 30 de junho de 2017

Análise e seleção dos requerimentos por
parte dos Colegiados de Curso.

4 de julho de 2017

Divulgação do resultado (www.unifra.br).

10 a 14 de julho de 2017

Confirmação de matrícula.

31 de julho de 2017

Início das aulas do 2º semestre de 2017.

12. DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1. Os casos omissos serão tratados pela Pró-reitoria de Graduação do Centro
Universitário Franciscano.
12.2. Informações adicionais poderão ser obtidas através do telefone (55)3220-1200 ou email central@unifra.br.
Santa Maria, 27 de abril de 2017.

Profa. Dra. Vanilde Bisognin
Pró-reitora de Graduação
Centro Universitário Franciscano

