
Anexo 4: Quadro-resumo sobre os editais de vagas remanescentes em outras IES e na Unemat 

Categorias  
      UNEMAT 

UFLA UFMT UFBA UFMG UFPR UFES Atual Proposta 

Período Semestral Semestral Semestral  Semestral Edital anual Edital semestral Semestral  Fluxo contínuo 

Edital Unificado Unificado Unificado Separados Diversos Edital único Separados  Unificado 
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1. TI de curso 1. TI de curso 1. TI de curso 1. Reopção 
1.TI de curso, turno, 
câmpus habilitação e 
Reopção 

1. TI mudança de 
câmpus ou turno, 
Reopção 

1.Transf. Interna 1.Transf. Interna 

2. TE de curso  2. TE de curso 2. TE de curso 2. Rematrícula 2. TE (externa) 
2. Transferência 
Facultativa 

2.Transf. 
Externa 

2.Transf. Externa 

 
3. Mudança de 
turno  

 3. Transferência 3. Reintegração 
3. Portador de 
diploma 

3.Portador de 
diploma 

3.Portador de 
diploma 

3.Obtenção de 
novo título 

 
3. Portador de 
Diploma  

4. Novo título 
4. Complementação 
de Estudos – portador 
de diploma 

 4.Reintegração 4.Reintegração 

  
4. Integralização 
Curricular de ex aluno 

 
5. Aproveitamento de 
curso superior – 
portador de diploma 

 5. Desligamento 5. Desligamento 

Inscrição On-line On-line On-line On-line | Presencial On-line On-line Presencial On-line 

Modalidades Presencial/EAD Presencial e EAD    Presencial e EAD Presencial  Presencial  Presenciais/EAD* 
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Sistema (Enem) 
Formulário de 
entrega de 
documentação 

Requerimento ao 
Colegiado do Curso 
pretendido 

Requerimento  
Formulário de 
inscrição 

Entrega de 
documentos 
apenas na 
matrícula 

Requerimento Requerimento 

Pessoais RG e CPF Pessoais Pessoais 
Pessoais 
 

RG e CPF RG e CPF 

Histórico Histórico Histórico Histórico Histórico Histórico Escolar Histórico Escolar  

Atestado de 
matrícula 

 Atestado de matrícula Atestado de vínculo    

Matriz curricular 
ou declaração 
com a % da CH 
concluída  

Certificado de 
Conclusão 

Matriz curricular e CH 
cumpridas (programa) 

Atestado de ter 
cursado da CH 

Programas das 
disciplinas cursadas 
com aprovação 

Ementário das 
disciplinas 

Não se aplica 

Comprovante da 
taxa de inscrição 

Comprovante de 
inscrição 

Comprovante da taxa 
de inscrição 

Documentos 
especificados 

   

 
Quitação serviço 
militar 

Diploma Diploma Diploma  Diploma Diploma 

 
Comprovante de 
regularidade no 
curso 

Comprovação 
reconhecimento do 
curso 

Declaração 
reconhecimento do 
curso. 

   

  
Comprovante de 
relação de 
dependência 

Justificativa do 
aluno 

Procuração Pública 
Atestado de 
vínculo  

Atestado de vínculo  

 
 Título de Eleitor e 
quitação eleitoral 

     

 

 



Categorias  
      UNEMAT 

UFLA UFMT UFBA UFMG UFPR UFES Atual Proposta 

Cursos 
Cursos aceitos/ 
áreas afins 

   
Anexo com cursos 
aceitos 

 
Cursos afins 
(069/2015) 

Cursos aceitos/ afins 
(069/2015 – alteração) 

  
  
  

P
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v
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Seleção (ENEM) Seleção (ENEM) 

1ª Etapa (TI) – não 
tem prova 
2ª Etapa (todas) - 
Prova e redação 

---- Prova (TE) Prova  Prova  Seleção (ENEM) 
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Notas ENEM 
realizado no 
máximo 5 anos 
(1,2,3) 

Transferência para 
alunos regulares 
presenciais e EAD. 

Vestibular ou Enem 
Vínculo curso com 
a UFMG 

 TI – entre 20% e 80% 
da CH total do curso 
(registro ativo) 

TI (matrícula ativa) 
Ter concluído 
o 1º semestre 

Ter concluído o 1º 
semestre 

Regularmente 
matriculado na 
instituição. 

    
Admitido por 
Vestibular ou 
SISU 

  
Não estar no 
último 
semestre 

Não estar no último 
semestre 

Modalidade 
presencial ou a 
distância 

 
Cursado 2 disciplinas 
em cada semestre 

 

Que não evadiu há 
mais de 5 anos e 
tenha CH igual ou 
superior a 50% do 
total para conclusão 
do curso. 

   

Cursado mínimo 
de 10% do curso 
de origem 

Integralizado pelo 
menos 5 disciplinas no 
curso de origem. 

Cursado todas as 
disciplinas obrigatórias 
para os 2 primeiros 
semestre do seu curso 
de origem. 

Não ter 
ultrapassado o 
tempo máximo de 
integralização do 
curso. 
Integralizado  
entre 35% e 75% 
dos créditos do 
seu curso. 

Não obteve o 
benefício de VR na 
UFPR, em qualquer 
uma das modalidades, 
em qualquer época e 
independente da 
forma de ingresso na 
UFPR. 

Ter aprovação de 
CH maior ou igual 
a 20% e menor ou 
igual a 60% da CH 
total do curso de 
origem. 

  

Tenha 
participado do 
ENEM 

 Diplomado  

Aproveitamento de 
Curso Superior: Ter 
Colado grau há pelo 
menos 02 (dois) anos; 

Portador de 
diploma: pleitear 
vaga em qualquer 
curso  

  

Regularmente 
matriculado em 
IES (2) 

 

Todas as disciplinas 
obrigatórias nos 2 
primeiros semestres 
do curso – 20% (4) 

3. Transferência 
Integralização de 
25% a 75% da CH 
da IES de origem. 

TE – mesmo curso, 
cursos afins/cursos 
aceitos de outras IES: 
Carga horária ou 
período completo 

   

Curso de origem 
idêntico ou de 
áreas afins (2) 

  4. Novo título     

A verificação do 
cumprimento 
dos requisitos é 
realizada pelo  
colegiado do 
curso 

       

 



Categorias  
      UNEMAT 

UFLA UFMT UFBA UFMG UFPR UFES Atual Proposta 
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Notas do 
candidato, na 
redação e em 
cada área do 
ENEM serão  
  ponderadas 
conforme peso 
por área e por 
curso definidos 
pelos colegiados 
de cada curso 

Mesmo curso (1ª) 
Cursos afins (2ª) 
Cursos sem afinidade 
(3ª) 

1ª etapa somente 
vagas para 
transferência interna: 
nota global (vestibular 
ou ENEM) 

1 - Reopção e 
Rematrícula  
   - critérios 
propostos por cada 
colegiado de curso. 

Maior CH 
integralizada 
comprovada através 
do Histórico escolar 
apresentado. 

TI: Reopção 
(aprovação CH 
maior ou igual a 
15% do curso de 
origem.  
Remoção:  
aprovação CH 
maior ou igual a 
15% do curso de 
origem.  

Nota maior ou 
igual a 5,0;  

Serão definidos pelo 
Colegiado de curso, 
considerando: mesmo 
curso; cursos aceitos; 
cursos afins; sem 
afinidade. 

Nota final é a 
somatória das 
notas obtidas 
nas quatro áreas 
e na redação 

Maior CH 
integralizada (2)  
 

2ª etapa (prova) 

2- Transferência e 
Obtenção de novo 
curso: nota da prova 
objetiva e redação 
do ENEM dos 
últimos 5 anos 
(eliminatório); nota 
da prova específica 
e redação do ENEM 
com conversão  
calculado pela 
UFMG 
(classificatótio) 

TE: ser aprovado e 
classificado na 
prova; classificação 
final será obtida pela 
ordem decrescente 
de seus 
desempenhos na 
prova, sendo 
relacionados apenas 
as classificadas e os 
classificados até o 
número de vagas 
existentes para o 
curso.  

Transferência 
Facultativa: 
destinada a 
candidatos que 
estejam 
vinculados a 
cursos de 
graduação em 
outras instituições 
de ensino 
superior, públicas 
ou privadas. 

  

 
Maior coeficiente de 
nota 

 
 

  

Portador de 
diploma: ter 
concluído curso 
superior de 
graduação. 

  

Critérios de 
desempate 

- Maior nota na 
redação 
- Maior nota na 
prova de 
linguagens, 
códigos; na 
prova de 
matemática e 
suas tecnologias 
- na prova de 
ciências da 
natureza;  
- na prova de 
ciências 
humanas. 

Em caso de empate 
prevalecerá à maior 
idade cronológica do 
candidato. 

1ª Etapa 
- Rendimento (CR) no 
curso de origem 
2ª Etapa 
- Maior nota na Prova 
- Categoria 
preferencial 
- Mais idoso 

 

Menor número de 
reprovações;  
Maior idade 
cronológica; 

Os candidatos 
serão 
classificados de 
acordo com a 
ordem 
decrescente do 
total de pontos 
obtidos na prova. 
 

 
Definidos pelo 
Colegiado de curso 

 

 



Categorias  
      UNEMAT 

UFLA UFMT UFBA UFMG UFPR UFES Atual Proposta 

Divulgação  

Divulgação do 
total de vagas 
remanescente
s 

Edital único pela IES; 
e por câmpus quando 
não do preenchimento 
de vagas. 

Divulgação do total de 
vagas remanescentes 

Divulgação do total 
de vagas 
remanescentes 

Vagas anuais para 
cada categoria. 

Divulgação do 
total de vagas 

Divulgação do 
total de vagas 

Divulgação do total de 
vagas 

Distribuição das 
vagas  

Proporcionalid
ade: 50% (TI), 
35% (TE) e 
15% (Portador 
de Diploma) 

  

Vagas prioritárias: 
1ª (TI – mesmo grupo 
de processo de 
seleção) 
2ª (TE e Portador de 
Diploma) 

Vagas semestrais 
para cada categoria 

  
Sem 
proporcionalid
ade 

30% (TI), 40% (TE) e 
30% (Portador de 
Diploma) 

Enquadramento         Fase/ciclo Não se aplica 

Critérios           
 Prioridade 
(art. 56 – 
054/2011). 

Definição pelos cursos 
considerando: mesmo 
curso; cursos aceitos; 
cursos afins; sem 
afinidade. 

Anexo 

1) Total de 
vagas e 
formas de 
ingresso; 
2) Relação de 
cursos e áreas 
afins; 
3) Quadro 
com 
distribuição de 
pesos por 
área nas 
provas do 
ENEM; 
 

1) Quadro com o 
número total de vagas 
para cada curso e 
campus; 
2) Quadro de cursos 
afins. 

      

Outras 
informações 
relevantes no 
edital 

 

- Informações sobre o 
preenchimento da 
inscrição e todos os 
doa documentação 
entregue no ato da 
matrícula 
- Informações sobre 
aproveitamento de 
disciplinas 

O Colegiado do curso 
poderá, se julgar 
necessário,  
exigir teste de 
habilidade específica. 
Coeficiente de 

- O número de VR 
ofertadas poderá ser 
inferior ao 
quantitativo  
de vagas apurado; 
- Reopção e 
Rematrícula (não há 
edital; publicação de 
regulamento; 
- A verificação dos 
percentuais é feita 
no ato do Registro 
Acadêmico. 

      

Cobrança de 
taxas 

Sim (TE e 
Portador) 

Não Sim (Todos) 
Sim (Portador de 
diploma) 

Sim (Todos)  Não Não 

*1 Formas de acesso: Transferência interna (T.I.) – mesmo CURSO (habilitação, turno, câmpus) ou OUTRO CURSO (reopção) | Transferência externa (T.E.) (mesmo curso ou outro curso [aceitos]) | Obtenção de Novo 

Título / Diplomado (complementação ou aproveitamento) | Reintegração (integralização curricular de ex-aluno)    


