
  
 

 

 

Edital de Vagas Remanescentes n.º 01, de 19/05/2017 
 

 

O Diretor da Faculdade de Tecnologia de Jahu (FATEC-JAHU), no uso de suas 
atribuições legais, faz saber que estão abertas as inscrições para o preenchimento de 
vagas remanescentes em cursos de graduação do Centro Paula Souza, referentes ao 
2º semestre de 2017. 
 
I – DAS VAGAS: 
 
Art. 1º - Será obedecida a seguinte ordem de prioridade, conforme art. 70 do 
Regulamento Geral dos Cursos de Graduação das Faculdades de Tecnologia do 
Centro Estadual de Educação Tecnológica “Paula Souza” – CEETEPS: 
I – Remanejamento Interno; 
II – Remanejamento entre Fatec’s; 
III – Retorno de egressos para integralização de um novo curso; 
IV – Transferência de aluno de outra Instituição de Ensino Superior. 
 
§ 1º - O oferecimento de vagas através do inciso II só será feito quando esgotado o 
processo descrito no inciso I e assim sucessivamente. 
 
§ 2º - O inciso IV refere-se a alunos matriculados ou já formados em outras Instituições 
de Ensino Superior, devidamente credenciadas na forma da lei (são os portadores de 
diploma de curso superior). 
 
Art. 2º - Serão oferecidas as seguintes vagas: 

 

CURSO PERÍODO Nº DE VAGAS 

Sistemas Navais Integral 25 vagas 

Meio Ambiente e Recursos Hídricos Manhã 65 vagas 
Gestão da Produção Industrial Noite 02 vagas 

Sistemas para Internet Manhã 45 vagas 
Logística Noite 08 vagas 

Gestão Empresarial EAD 53 vagas 

 
II – DOS CANDIDATOS: 
 

Art. 1º - Consideram-se habilitados para inscrição: 
 

§ 1º - os alunos da Fatec Jahu, de outras Fatec’s e outras Instituições de Ensino; 
 
§ 2º - É vedada a inscrição de candidato que: 

a) esteja com a matrícula cancelada; 
b) esteja com a matrícula trancada; 
c) não seja aluno regular; 
d) alunos do 1º semestre 

 
Art. 2º - A participação do aluno no processo de Remanejamento Interno não o exime 
da renovação de sua matrícula. 
 



  
 

 

 

§ 1º - Entende-se por MATRÍCULA o ato obrigatório que estabelece o vínculo do aluno 
com a Faculdade semestralmente. 
 
§ 2º - Entende-se por ALUNO REGULAR, aquele que está regularmente matriculado 
no semestre, na data de publicação deste edital. 
 
§ 3º - Entende-se por aluno NÃO REGULAR, aquele que está matriculado e 
freqüentando as aulas como aluno especial. 
 
Art. 3º - Só serão aceitos pedidos de transferência de curso uma única vez (art. 71, 
parágrafo 2º, do Regulamento Geral dos Cursos de Graduação das Faculdades de 
Tecnologia do Centro estadual de Educação Tecnológica “Paula Souza” – CEETEPS). 
 
 
III – DA INSCRIÇÃO: 
 

Art. 4º - As inscrições devem ser realizadas na Secretaria Acadêmica da FATEC-
JAHU, rua Frei Galvão, s/n, Jardim Pedro Ometto, de 22 a 26 de maio de 2017, no 
horário de funcionamento da mesma: Manhã: das 08h30min às 11h30min, Tarde: 
das 13h30min às 16h30min e Noite: das 18h30min às 21h30min, conforme 
disposto no art. 76 do Regulamento Geral dos Cursos de Graduação das 
Faculdades de Tecnologia do Centro estadual de Educação Tecnológica “Paula 
Souza” – CEETEPS. 

 
Art. 5º - Para se inscrever o candidato ou seu representante (nomeado através de 
procuração simples), deverá preencher Requerimento dirigido ao Diretor da Faculdade 
(formulário padrão fornecido pela Secretaria Acadêmica da FATEC-JAHU), solicitando 
a mudança de curso em um mesmo turno ou mudança de curso e de turno, dentro da 
FATEC-JAHU (art. 71, do Regulamento Geral dos Cursos de Graduação das 
Faculdades de Tecnologia do Centro estadual de Educação Tecnológica “Paula Souza” 
– CEETEPS) ou entre Fatec’s, mudança do curso de origem, quando oriundo de outra 
Instituição de Ensino ou ingresso como portador de diploma de curso superior, sendo 
vedada a substituição ou troca após a sua concretização. 
 
Parágrafo Único - A Secretaria Acadêmica deverá anexar aos requerimentos dos 
alunos um atestado de matrícula com data atual, para comprovar a regularidade do 
mesmo na Unidade de Ensino. 
 
 
IV – DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO: 
  
 

Art. 6º - Os critérios de classificação e desempate estão em conformidade com o artigo 
75, do Regulamento Geral dos Cursos de Graduação das Faculdades de Tecnologia do 
Centro Estadual de Educação Tecnológica “Paula Souza” – CEETEPS. 
 

Parágrafo Único – Os alunos oriundos de outra Instituição de Ensino ou Portadores de 
diploma de curso superior serão submetidos a um Processo Seletivo que constará de 
duas fases: processo seletivo classificatório e análise da compatibilidade curricular. 



  
 

 

 

Ambas as fases serão de responsabilidade da Coordenadoria de Curso (art. 79, do 
Regulamento Geral dos Cursos de Graduação das Faculdades de Tecnologia do 
Centro estadual de Educação Tecnológica “Paula Souza” – CEETEPS). 
 
Art. 7º - A classificação final do candidato vincula-o ao curso do requerimento 
preenchido no ato da inscrição. 
 
 

V – DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS: 
 
 

Art. 8º - Os resultados serão divulgados no dia 09/06/2017, na FATEC-JAHU na 
Secretaria Acadêmica, a partir das 13:00hs. 
 
 

 

VI – DA EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA: 
 
 

Art. 9º - As matrículas dos candidatos selecionados serão realizadas na 
Secretaria Acadêmica da FATEC-JAHU, nos dias 24 e 25/07/2017 em horário a ser 
divulgado, conforme calendário escolar do 2º semestre de 2017. 
 
 

Art. 10- A concretização da transferência ocorrerá no ato da matrícula. 
Parágrafo Único – A não efetivação da matrícula na data prevista no art. 9º, 
implicará na perda da vaga e manutenção do aluno no turno ou curso de origem. 
 

 
VII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 
 

Art. 11 – Das decisões relativas ao processo de transferência não cabem recursos. 
 
 
 
 

Prof. Dr. Paulo Henrique Buscariollo 
Diretor da FATEC-JAHU 




