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Nota de Esclarecimento à Comunidade Acadêmica
Após resultado da Transferência Interna entre Cursos (Edital nº 23/2016), verificou-se
um contingente razoável de solicitações indeferidas do corpo estudantil. Com a finalidade de
atender esta demanda, a Pró-Reitoria de Gestão Acadêmica (Progeac) lançou novo edital de
Transferência Interna (Edital nº 29/2016) para os estudantes que não integralizaram a Formação
Geral. Contudo, foi constatado a incompatibilidade do objeto do edital com o art. 1º da Resolução
nº 20/2015 que regulamenta a Formação Geral, transcritos a seguir:


Edital nº 29/2016:
1.1 O objeto deste edital é a transferência interna entre cursos de Primeiro Ciclo para
estudantes regularmente matriculadas/os e que ainda não tenham integralizado a
Formação Geral;



Resolução nº 20/2015:
Art. 1º A Formação Geral (FG) constitui etapa obrigatória das Licenciaturas
Interdisciplinares (LI) e dos Bacharelados Interdisciplinares (BI) e seu cumprimento
habilita o estudante da Área Básica de Ingresso (ABI) a integrar-se ao programa
curricular regular na etapa de Formação Específica das LIs ou dos BIs e ao estudante
dos BI solicitar mudança para uma das LI ou para outro BI.

Diante das circunstâncias presentes e visando às boas práticas da Administração
Pública, a Progeac decidiu pela revogação do referido edital, após consulta à Procuradoria
Federal junto à UFSB.
Para atender a comunidade acadêmica de forma plena, sem prejuízos à diversidade de
demandas do corpo discente no que concerne às mudanças de curso/campus e turno, a Progeac
informa que os estudantes que necessitem de transferência de campus poderão solicitar
inscrição em mobilidade acadêmica no campus pretendido para o quadrimestre em curso. Novo
edital de Transferência Interna será aberto após a conclusão do edital de Transferência Externa.
Contamos com a colaboração e compreensão de todas/os, e nos colocamos à disposição
para eventuais dúvidas e esclarecimentos.
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