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  PORTARIA PRAC Nº 024/2011 

Estabelece novo prazo para admissão no 1º semestre 

letivo de 2012, exclusivamente para os casos de 

Transferência de outra instituição Superior de Ensino, 

Graduado em curso superior e graduando por esta 

Universidade, observados as normas e critérios já 

estabelecidos em normativas internas (Portarias Prac 

nº
s
 016/2011, 017/2011 e 22/2011). 

 

A Pró-reitoria Acadêmica da Universidade Católica de Pernambuco, no 

uso de suas atribuições, 

RESOLVE 

Prorrogar, como prorroga, o prazo para admissão extravestibular na 

condição de transferência de outra Instituição Superior de Ensino, 

Graduado em curso superior e graduando por esta Universidade, 

observadas as normas e critérios específicos e as vagas abaixo 

relacionadas: 

1. DA INSCRIÇÃO: LOCAL, HORÁRIOS E PRAZOS 

Local: Protocolo do Setor de Admissão – térreo do bloco R 

Horários: 09h às 11h e das 14h às 16h = 2ª a 6ª feira  

Prazo: de 02 a 16/janeiro de 2012 

 

2. DO VALOR E PAGAMENTO DA TAXA 

Transferência e Graduado de outra IES: R$75,00 

Graduado e Graduando da Católica: ISENTO DE TAXA 

Concluída a inscrição, mediante entrega da documentação exigida, 

será emitido o boleto com o valor da taxa correspondente, para 

pagamento no Posto de Serviço ITAÚ – Universidade Católica de 

Pernambuco, até o 1º dia útil subsequente ao da inscrição. 

 

3. DA DOCUMENTAÇÃO 
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3.1 Documentação acadêmica (originais ou cópias devidamente 

autenticadas pelo estabelecimento de origem ou por Cartório de 

Notas). 
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3.1.1 Transferência de outra Instituição Superior de Ensino 

 Histórico Escolar constando a forma de admissão; a 

situação acadêmica de cada período subsequente à 

admissão com a(s) disciplina(s) cursada(s); trancamento 

de matrícula; abandono de curso ou outras situações bem 

como a situação do aluno no ENADE, observada a 

regulamentação específica; 

 programação acadêmica das disciplinas cursadas com 

aproveitamento; 

 descrição do sistema de aprovação, caso não conste do 

Histórico Escolar ou quando esse apresente as menções  

Aprovado ou Reprovado; 

 declaração de Reconhecimento ou Autorização do Curso 

pelo MEC; 

 declaração de que a matrícula do candidato no 

estabelecimento de origem não está sob pendência 

judicial; 

3.1.2 Graduado em Curso Superior: Histórico Escolar e 

Programação das Disciplinas conforme descritos no 

subitem 3.1.1. e diploma, frente e verso, ou declaração 

de conclusão e colação de grau e de que o diploma está 

em processo de registro. 

3.1.3 Graduando por esta Universidade: documento comprobatório 

da conclusão do curso e colação de grau, condicionado o 

deferimento, entre outros, à comprovação do diploma em 

processo de registro. 

3.2 Documentos Pessoais (cópia autenticada pelo próprio candidato, 

confirmando a veracidade dos respectivos documentos). 

3.2.1 PARA TRANSFERÊNCIA E GRADUADO EM CURSO SUPERIOR: 

Certificado de Conclusão e Histórico Escolar do Ensino 

Médio ou curso equivalente, certidão de nascimento ou 
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casamento, carteira de identidade, CPF (próprio), 

quitação com o Serviço Militar, título de eleitor e 

comprovante do último exercício eleitoral e 01 

fotografa 3x4 (recente e de boa aparência). 

3.2.2 PARA GRADUADOS E GRADUANDOS DA CATÓLICA: comprovante do 

último exercício eleitoral, CPF (próprio), 01 

fotografia 3x4 (recente), considerando que os outros 

documentos citados no item 3.2. já existem na pasta do 

ex-aluno. Excepcionalmente, quando necessária a sua 

atualização, esses documentos deverão, também, ser 

apresentados.  
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4- DAS VAGAS – com 50% (cinquenta por cento) das vagas abaixo 

estabelecidas para cada forma de admissão, ou seja, transferidos de 

outra IES, graduandos (Católica) e graduados (da Católica ou não). 

 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS - CCS 

CURSO MANHÃ TARDE NOITE 

Administração 06 - 04 

Ciências Contábeis - - 06 

Ciências Econômicas - - 08 

Com. Social - Hab. em 

Jornalismo 

- 10 04 

Com. Social - Hab. em 

Pub. e Propaganda         

10 - - 

Serviço Social 
- - 08 

 

CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA - CCT 

CURSO MANHÃ TARDE NOITE 

Arquitetura e Urbanismo 06 - - 

Ciência da Computação - 08 08 

Engenharia Ambiental - - 08 
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Física 
- - 10 

Matemática 
- - 08 

Química 
- - 10 
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CENTRO DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS HUMANAS - CTCH 

CURSO MANHÃ TARDE NOITE 

Filosofia – Bacharelado - 06 - 

Filosofia – Licenciatura - - 08 

História - 08 10 

Letras – Port. Inglês - - 08 

Letras – Port. Espanhol 
- - 08 

Pedagogia 
-  10 

Teologia 
- 06 - 

 

CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDE - CCBS 

CURSO MANHÃ TARDE NOITE 

Ciências Biológicas – 

Lic. 
- - 10 

Fonoaudiologia - - 10 

Fisioterapia 
10 - - 

Psicologia 
- 08 08 
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OBSERVAÇÃO: para os cursos Tecnológicos – Turno NOITE (Tecnologia em 

Eventos, Tecnologia em Fotografia, Tecnologia em Jogos 

Digitais, Tecnologia em Gestão Hospitalar e em Gestão de 

Turismo), cursos ofertados por módulos e para o curso de 

Bacharelado em Ciências Biológicas (curso ofertado a partir 

de 2012.1), mediante análise prévia. 

  

 Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

 Publique-se e cumpra-se. 

 Pró-reitoria Acadêmica da Universidade Católica de 

Pernambuco, aos 02 de janeiro de 2012. 

 

 

Profª. Dra. Aline Maria Grego Lins 

Pró-reitora Acadêmica 


