EDITAL N° 022, de 03 de maio de 2018.
TRANSFERÊNCIA INTERNA
O Diretor Geral da Faculdade de Direito de Santa Maria – FADISMA torna público a
abertura do período para solicitação de transferência interna para o Curso de Direito (diurno
matutino e noturno) e para o Curso de Ciências Contábeis (noturno), conforme o
descrito a seguir:
1. Período de Solicitação: De 23 de julho a 28 de agosto de 2018.
2.

Inscrições: Através do Portal Acadêmico da Instituição, com o preenchimento obrigatório
do Questionário Sócio Educacional.

3.

Requisitos:
3.1.

Alunos do Curso de Direito da FADISMA que desejarem trocar de turno.

3.2.

Alunos regulares da FADISMA que desejarem realizar a troca entre os Cursos de
Direito e Ciências Contábeis e vice-versa.

4. O critério de Seleção é a efetiva disponibilidade de vagas nos Cursos e Turnos solicitados,
por ordem cronológica de solicitação.
5. Critérios de Classificação:
5.1.

Alunos que já tenham vencido a maior carga horária nos Cursos da FADISMA.

5.2.
Melhor adaptação à sequência aconselhada nos semestres ofertados do Curso de
Direito (diurno matutino e noturno) e do Curso de Ciências Contábeis (noturno) da
FADISMA.
5.3.

Melhor média curricular no Curso de origem (médias de notas).

6.

Os candidatos classificados deverão realizar entrevista junto a Coordenação de Ingresso
e Permanência da FADISMA. A estimativa é de que a entrevista dure no máximo 01 (uma)
hora. As datas e horários das entrevistas ocorrerão em todas as quintas-feiras durante o
período de inscrições, sendo as mesmas agendadas com o candidato.

7.

O comparecimento dos candidatos na entrevista não poderá acarretar a desclassificação
dos mesmos, não sendo a mesma, portanto, eliminatória, mas terá o condão de averiguar
as habilidades e competências destes, explorando as suas potencialidades e perfis.

8.

Os candidatos que não comparecerem a entrevista na data agendada terá a sua
classificação anulada.

9.

Os casos omissos serão resolvidos pela Direção Geral da FADISMA.
Santa Maria, 03 de maio de 2018.

Prof. Eduardo de Assis Brasil Rocha
Diretor Geral
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