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Edital nº 04/2019.2 - Processo Seletivo | Transferência Externa e 2ª. Graduação 

Unifametro 

O CENTRO UNIVERSITÁRIO FAMETRO – UNIFAMETRO torna público aos interessados 
que estão abertas as inscrições para as formas ingresso para Transferência Externa e 2ª. 
Graduação (Bacharelado, Licenciatura e Tecnólogo), nas condições indicadas neste 
Edital. 

 
1. Da validade: 
1.1 - O presente processo seletivo terá validade para admissão no segundo semestre 
de 2019 aos cursos de Graduação com habilitação em Bacharelado, Licenciatura e 
Tecnólogo, dentro do limite de vagas para cada curso. 
 
2. Das inscrições: 
2.1 - A inscrição para ingressantes através de transferência externa e 2ª. Graduação 
poderá ser feita pelo candidato(a) ou responsável através do site 
www.unifametro.edu.br ou presencialmente no Setor Quero ser Aluno no Campus 
Carneiro da Cunha, localizado na Rua Carneiro da Cunha, 180, Centro -  Fortaleza/CE e 
Campus Maracanaú, localizado na Rodovia Jaçanaú Nº 8885 – Maracanaú (CE),  
mediante o preenchimento da ficha de inscrição; 
2.2 - O horário de funcionamento do setor Quero ser Aluno é de 08h00 às 20h30 
(segunda a sexta) e aos (sábados) de 09h00 às 12h00; 
2.3 -  O início das inscrições ocorrerá a partir das 08h00 do dia 04 de abril de 2019 até 
às 23h:59min do dia 06 de setembro de 2019;   
2.4 -  Não é cobrado taxa de inscrição.  
 
3. Da avaliação: 
3.1. Estará sujeito a reprovação o requerente que apresentar documentos com ausência 
de dados essenciais, divergência de informações entre documentos, rasuras e ausência 
de assinaturas e carimbo, se a instituição de ensino superior de origem não for regular 
e os cursos não estiverem devidamente credenciados pelo MEC. 
 
4. Das vagas por Campi: 
4.1. As vagas oferecidas para o período letivo de 2019.2 terão a seguinte distribuição 
por curso – Campi Conselheiro Estelita, Guilherme Rocha, Pe.Ibiapina e Carneiro da 
Cunha (Fortaleza-CE):  
 
 

CURSO TURNO VAGAS 

Administração - Bacharelado Manhã 30 

Noite 30 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas – Tecnólogo Manhã 30 

Noite 30 
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Arquitetura e Urbanismo – Bacharelado 
Manhã 30 

Noite 30 

Ciências Contábeis – Bacharelado 
Manhã 30 

Noite 30 

Direito – Bacharelado 
Manhã 30 

Noite 30 

Educação Física - Bacharelado 
Manhã 30 

Noite 30 

Educação Física - Licenciatura 
Manhã 30 

Noite 30 

Enfermagem – Bacharelado 
Manhã 30 

Noite 30 

Engenharia da Biotecnologia - Bacharelado 
Manhã 20 

Noite 20 

Engenharia Civil – Bacharelado 
Manhã 30 

Noite 30 

Engenharia de Produção – Bacharelado 
Manhã 30 

Noite 30 

Farmácia – Bacharelado 
Manhã 30 

Noite 30 

Fisioterapia – Bacharelado 
Manhã 30 

Noite 30 

Gastronomia – Tecnólogo 
Manhã 30 

Noite 30 

Estética e Cosmética – Tecnólogo 
Manhã 30 

Noite 30 

Gestão Comercial – Tecnólogo Noite 30 

Gestão Hospitalar – Tecnólogo Noite 30 

Gestão de Recursos Humanos – Tecnólogo 
Manhã 30 

Noite 30 

Medicina Veterinária - Bacharelado 
Manhã 30 

Noite 30 

Nutrição – Bacharelado 
Manhã 30 

Noite 30 

Odontologia – Bacharelado 
Manhã 30 

Noite 30 

Psicologia – Bacharelado 
Manhã 30 

Noite 30 

Serviço social – Bacharelado Noite 30 

Sistemas de Informação – Bacharelado Noite 30 
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4.2. As vagas oferecidas para o período letivo de 2019.2 terão a seguinte distribuição 
por curso – Campus Maracanaú (Maracanaú-CE):  

 

CURSO  TURNO  VAGAS 

Administração – Bacharelado Noite 20 

Ciências Contábeis – Bacharelado Noite  20 

Direito – Bacharelado  Noite 20 

Enfermagem  – Bacharelado  Manhã 20 

Noite 20 

Engenharia da Produção – Bacharelado  Noite 20 

Pedagogia - Licenciatura Noite 20 

Gestão de Recursos Humanos - Tecnólogo Noite 20 

 
4.3 - A Unifametro reserva a si o direito de não abrir turma no semestre, ou de fazer um 
remanejamento de turno caso o número de alunos não atinja o determinado pela 
instituição. 
 
5. Da matrícula: 
5.1 - O candidato aprovado e convocado para matrícula na forma deste Edital optará 
pelo curso de sua escolha, observando o período de 02 de abril de 2019 a 06 de 
setembro de 2019;  
5.2 - Para a efetivação da matrícula os candidatos deverão comparecer no Setor Quero 
ser Aluno, em ambos os Campi (Carneiro da Cunha e Maracanaú) e apresentar cópias 
dos seguintes documentos abaixo relacionados por formas de ingresso: itens 5.3 
Candidatos de Transferência Externa e 5.4 – Candidatos para 2ª. Graduação: 
 
5.3 – Candidatos de Transferência Externa: 

 Certificado de Conclusão do Ensino Médio;  

 Histórico Escolar do Ensino Médio;  

 Histórico do Ensino Superior;  

 RG;  

 CPF;  

 Certidão de Nascimento ou Casamento;  

 Título Eleitor e comprovante de quitação eleitoral; 

 Certificado de Reservista (para homens);  

 Comprovante de Endereço com CEP; 

 RG e CPF (responsável financeiro, para o candidato menor de 18 anos); 
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5.4 – Candidatos para 2ª. Graduação: 

 Diploma e Histórico da Graduação; 

 RG;  

 CPF;  

 Certidão de Nascimento ou Casamento; 

 Título Eleitor e comprovante de quitação eleitoral;  

 Certificado de Reservista (para homens);  

 Comprovante de Endereço com CEP; 

 RG e CPF (responsável financeiro, para o candidato menor de 18 anos) 
 
Importante: solicitamos apresentar documentos originais e cópias legíveis.  

 
6. Do aproveitamento de disciplinas: 
6.1 - No caso de aproveitamento de disciplinas, o (a) candidato (a) pode optar:  

a) Digitalizar documentação necessária e enviar para o e-mail: 
aproveitamento@unifametro.edu.br e aguardar contato através de E-mail ou telefone. 
O envio não elimina a necessidade do comparecimento a Instituição para 
apresentação dos documentos originais no setor Quero ser Aluno para entrada no 
processo de análise;  

b) Ou comparecer com os documentos originais e cópias ao Setor Quero ser Aluno 
para dar entrada no processo de análise; 

6.2 - Documentação: 

 RG;  

 CPF; 

 Histórico Acadêmico do curso de origem, contendo carga horária de cada 
unidade curricular (disciplina) cursada, inclusive estágio ou outras atividades, 
com as respectivas frequências e notas obtidas (no mesmo deve constar a 
forma de ingresso, nota e classificação); 

 Programas das disciplinas cursadas, fornecidas pela Instituição de origem, com 
autenticação da instituição para validação do Aproveitamento de Estudos;  

Importante: Todos os documentos listados acima deverão estar assinados e 
carimbados em todas as páginas pela Instituição de origem. 

 
Prazos para análise, seguem dois momentos distintos: 

 

 Anterior ao início do período letivo: Encaminhamento à Coordenação do 
curso requerido, e devolutiva de 05 (cinco) dias úteis. Após esse prazo o Setor 
Quero Ser Aluno realiza a comunicação ao candidato (a) será via E-mail, SMS 
e contato telefônico;   

 Após início período letivo: até 30 (trinta) dias úteis do início das aulas, 
segue o mesmo trâmite acima mencionado. 
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7. Do regime escolar e semestralidade:  
7.1 - Todos os cursos ofertados neste Edital serão ministrados em regime de carga 
horária com matrícula semestral; 
7.2 - A semestralidade dos cursos referidos será paga em 06 (seis) parcelas mensais, 
sendo a 1ª. parcela paga no ato da matrícula e o restante no dia 12(doze) de cada mês;  
7.3 - A semestralidade na Unifametro, no período de 2019.2, tem os valores 
discriminados, reajustáveis na forma da legislação em vigor.  
 
8. Das disposições finais: 
8.1 - A Unifametro poderá, a seu critério e em atendimento aos interesses do Centro 
Universitário, prorrogar os prazos estabelecidos para a inscrição de candidatos ao seu 
ingresso através de transferência externa ou 2ª. Graduação;  
8.2 - Os candidatos com necessidades especiais ou de qualquer enfermidade e que 
necessitem de atendimento especial deverão solicitá-lo à Unifametro mediante 
apresentação de requerimento ou atestado médico, com antecedência mínima de 48 
horas úteis da data da aplicação das provas.   
 
 

Fortaleza (CE), 04 de abril de 2019. 

  

__________________________________  

Christianne Melo de Leopoldino 

Reitoria 

 
 

 


