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EDITAL Nº 01/2020 DE 30 DE JULHO DE 2020.  

PROCESSO SELETIVO DE VAGAS REMANESCENTES NOS CURSOS DE TECNOLOGIA 

Edital de Abertura nº 01/2020 para inscrições para 

REMANEJAMENTO INTERNO (de curso ou de turno) 

e/ou TRANSFERÊNCIA EXTERNA para Vagas 

Remanescentes, no 2º semestre de 2020, para os 

cursos da Fatec Sumaré 

A Direção da Faculdade de Tecnologia de Sumaré – Fatec Sumaré, no uso de suas atribuições legais, torna 

público o Processo Seletivo para preenchimento de Vagas Remanescentes nos Cursos Superiores de 

Tecnologia de Gestão de Recursos Humanos e Gestão de Negócios e Inovação, para o segundo semestre de 

2020, na modalidade presencial1. 

1. DAS VAGAS  

1.1. O candidato poderá solicitar transferência de curso e/ou de turno ou integralização de um novo curso.  

1.2. Vagas disponíveis no Cursos Superiores de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos e Gestão em 

Negócios e Inovação, estão assim distribuídas: 

Período Semestre do Curso Número de Vagas* 

CST-RH - Manhã 2º ao 4º 24 

CST-RH - Noite 2º ao 5º 02 

CST-NI - Noite 2º 11 

* Serão disponibilizadas nos termos previstos no Regulamento Geral dos Cursos de Graduação – Deliberação CEETEPS nº12/2009 

2. DAS INSCRIÇÕES 

2.1. As inscrições deverão ser efetuadas exclusivamente no Site da Faculdade de Tecnologia de Sumaré – 

www.fatecsumare.com.br , do dia 10 de agosto de 2020 até as 14 horas do dia 15 de agosto de 2020. 

2.2. Podem participar do processo seletivo: 

a) Alunos regularmente matriculados na Fatec Sumaré, que possuem pelo menos metade das disciplinas do 

primeiro semestre do curso pretendido já cursada com aproveitamento, conforme Art. 72 do Regulamento 

da Graduação; 

 

1 Como medida de contenção ao avanço do COVID-19 e atendendo as diretrizes do Plano São Paulo, as aulas ocorrerão 
de forma remota, com a utilização da ferramenta Microsoft Teams, até que seja seguro a retomada as aulas presenciais 
no Estado de São Paulo. 

http://www.fatecsumare.com.br/


                                         

________________________________________________________________________________________ 
 

Faculdade de Tecnologia de Sumaré 

 

________________________________________________________________________________________ 
www.fatecsumare.edu.br 

Rua Ipiranga, 73 •  Centro  •  13170-005  •  Sumaré  •  SP  •  Tel.: 19-3903-2742 
Ato de Criação de Faculdade de Tecnologia: Decreto 63.608/2018 

Página 2 de 8 

b) Alunos regularmente matriculados nas demais Fatecs do CEETEPS, com pelo menos metade das 

disciplinas do primeiro semestre do curso pretendido já cursada com aproveitamento, conforme Art. 72 do 

Regulamento da Graduação e mantendo-se o prazo máximo de integralização quando ele for remanejado. 

Caso a projeção de integralização demonstrar que o aluno não conseguirá obter 33% de disciplinas cursadas 

no prazo mínimo de integralização do curso, o remanejamento não poderá ser aceito. 

c) Alunos formados por qualquer Fatec (Retorno de egresso para integralização de novo curso), desde que 

o histórico escolar apresentado possibilitar um percentual de progressão para o curso pretendido, igual ou 

superior à aquele do segundo semestre. 

d) Alunos regularmente matriculados em outras instituições de ensino superior ou formados em outras IES 

(portadores de diploma de ensino superior), desde que possuam aproveitamento no primeiro semestre do 

curso pretendido. No caso de não existir candidato que consiga equivalência em todas as disciplinas do 1º 

semestre, poderá ser convocado aquele que tiver, no máximo, uma disciplina faltante, conforme Art .81 § 1º 

do Regulamento da Graduação. 

2.3. No ato da inscrição, o candidato deverá optar por uma das vagas listadas no item 1.2. 

2.4. As inscrições encerrar-se-ão, impreterivelmente, no dia e horário fixado neste Edital e implicarão no 

reconhecimento e a aceitação pelo candidato das condições totais previstas neste Edital. 

2.5. A inscrição somente será efetivada após a análise da documentação pela Secretaria Acadêmica e pela 

Coordenação do Curso envolvido. 

3. DO PREENCHIMENTO DAS VAGAS 

3.1. O preenchimento das vagas será efetuado rigorosamente com o que dispõe o Capítulo IV do 

Regulamento Geral dos Cursos de Graduação das Faculdades de Tecnologia do Centro Estadual de Educação 

Tecnológica Paula Souza – CEETEPS, em suas Seções I, II e III, elencadas em ordem de prioridade, conforme 

artigo 70 e 78 e transcritas abaixo: 

I - Remanejamento interno;  

II- Remanejamento entre Fatecs; 

III - Retorno de egressos para integralização de um novo curso (alunos formados em FATECs);  

IV- Transferência de aluno de outra Instituição de Ensino Superior; Portadores de Diploma de 

Ensino Superior de outras Instituições (artigo 78). 

3.2. O oferecimento de vagas através do Inciso II só será feito quando esgotado o processo descrito no Inciso 

I e assim sucessivamente. 

4. DA DOCUMENTAÇÃO 

4.1. Os documentos devem ser autenticados e enviados em formato .pdf ou .jpeg no momento da inscrição 

(via formulário ou e-mail); 

4.2. Não serão aceitas inscrições que não apresentem a totalidade dos documentos relacionados no Edital; 
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4.3. O recebimento do pedido de inscrição pela Secretaria Acadêmica da FATEC SUMARÉ não confere ao 

requerente o direito de remanejamento/transferência. O candidato deverá, obrigatoriamente, no ato da 

inscrição, apresentar a seguinte documentação para análise a aprovação de sua participação no processo: 

4.3.1. Remanejamento Interno: 

a) Formulário disponibilizado através do site www.fatecsumare.com.br especificando o curso pretendido. 

4.3.2. Remanejamento entre FATECS: 

a) Formulário disponibilizado através do site www.fatecsumare.com.br especificando o curso pretendido. 

b) Comprovante de regularidade de matrícula em nível superior na instituição de origem (atestado ou 

declaração); 

c) Histórico Escolar, expedido pela instituição de origem, contendo carga horária de cada disciplina cursada, 

inclusive de estágios e outras atividades curriculares e a respectiva frequência e notas/conceitos obtidos; 

com PP e PR; 

d) Programa das disciplinas cursadas, fornecido pela instituição de origem; 

e) Cópia do Decreto/Portaria de Reconhecimento do Curso de Graduação de origem, contendo informação 

de publicação em Diário Oficial e 

f) Cópia da estrutura curricular completa com a respectiva carga horária da instituição de origem. 

Todos os documentos listados devem ser autenticados e encaminhados via formulário ou para o e-mail 

f296acad@cps.sp.gov.br  até o dia 15 de agosto de 2020. 

4.3.3. Retorno de Egresso para Integralização de um Novo Curso: 

a) Formulário disponibilizado através do site www.fatecsumare.com.br especificando o curso pretendido. 

b) Histórico Escolar, expedido pela instituição de origem, contendo carga horária de cada disciplina cursada, 

inclusive de estágios e outras atividades curriculares e a respectiva frequência e notas/conceitos obtidos; 

c) Programa das disciplinas cursadas, fornecido pela instituição de origem;  

d) Cópia do Decreto ou Portaria de Reconhecimento do Curso de Graduação de origem, com informação da 

publicação no Diário Oficial;  

e) Cópia da estrutura curricular completa com a respectiva carga horária da instituição de origem e  

f) Diploma de conclusão de curso nível superior ou atestado de conclusão. 

Todos os documentos listados devem ser autenticados e encaminhados via formulário ou para o e-mail 

f296acad@cps.sp.gov.br  até o dia 15 de agosto de 2020. 

4.3.4. Transferência de Aluno de Outra Instituição de Ensino Superior: 

http://www.fatecsumare.com.br/
http://www.fatecsumare.com.br/
mailto:f296acad@cps.sp.gov.br
http://www.fatecsumare.com.br/
mailto:f296acad@cps.sp.gov.br
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a) Formulário disponibilizado através do site www.fatecsumare.com.br especificando o curso pretendido. 

b) Comprovante de regularidade de matrícula em nível superior na instituição de origem (atestado ou 

declaração);  

c) Histórico Escolar, expedido pela instituição de origem, contendo carga horária de cada disciplina cursada, 

inclusive de estágios e outras atividades curriculares e a respectiva frequência e notas/conceitos obtidos;  

d) Programa das disciplinas cursadas, fornecido pela instituição de origem;  

e) Cópia do Decreto ou Portaria de Reconhecimento do Curso de Graduação de origem, com informação da 

publicação no Diário Oficial;  

f) Cópia da estrutura curricular completa com a respectiva carga horária da instituição de origem e  

g) Tradução Juramentada do programa das disciplinas cursadas e dos documentos escolares, se o candidato 

for oriundo da Instituição de Ensino Superior estrangeira. Os documentos escolares devem estar visados pela 

autoridade consular brasileira no país de origem. 

Todos os documentos listados devem ser autenticados e encaminhados via formulário ou para o e-mail 

f296acad@cps.sp.gov.br  até o dia 15 de agosto de 2020. 

4.3.5. Portadores de Diploma de Ensino Superior de Outras Instituições:  

a) Formulário disponibilizado através do site www.fatecsumare.com.br especificando o curso pretendido. 

b) Histórico Escolar, expedido pela instituição de origem, contendo carga horária de cada disciplina cursada, 

inclusive de estágios e outras atividades curriculares e a respectiva frequência e notas/conceitos obtidos e 

data da colação de grau;  

c) Programa das disciplinas cursadas, fornecido pela instituição de origem;  

d) Cópia do Decreto ou Portaria de Reconhecimento do Curso de Graduação de origem, com informação da 

publicação no Diário Oficial;  

e) Cópia da estrutura curricular completa com a respectiva carga horária da instituição de origem; 

f) Tradução Juramentada do programa das disciplinas cursadas e dos documentos escolares, se o candidato 

for oriundo da Instituição de Ensino Superior estrangeira. Os documentos escolares devem estar visados pela 

autoridade consular brasileira no país de origem e  

g) Diploma de conclusão de curso nível superior ou atestado de conclusão. 

Todos os documentos listados devem ser autenticados e encaminhados via formulário ou para o e-mail 

f296acad@cps.sp.gov.br  até o dia 15 de agosto de 2020. 

5. DO PREENCHIMENTO DAS VAGAS 

http://www.fatecsumare.com.br/
mailto:f296acad@cps.sp.gov.br
http://www.fatecsumare.com.br/
mailto:f296acad@cps.sp.gov.br
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5.1. O preenchimento das vagas será efetuado em conformidade com o disposto no Regulamento Geral dos 

Cursos de Graduação das Faculdades de Tecnologia do CEETEPS. 

5.2. A prioridade no preenchimento das vagas é a seguinte: 

a) Alunos da Fatec Sumaré; 

b) Alunos regularmente matriculados nas demais Fatecs do CEETEPS; 

c) Retorno de egressos de Fatecs para integralização de um novo curso; 

d) Alunos matriculados em outras Instituições de Ensino Superior – IES; 

e) Alunos já formados em outras Instituições de Ensino Superior – IES. 

6. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO:  

6.1. Remanejamento Interno e entre FATECS: 

a) A efetivação da inscrição dos alunos regularmente matriculados na Fatec SUMARÉ ou em outras Fatecs do 

CEETEPS se dará após a análise da documentação pela Secretaria Acadêmica da FATEC SUMARÉ e pelo 

Departamento responsável pelo curso pretendido, em conformidade com os parágrafos 1º e 2º, do Art. 71 e 

dos artigos 72 e 73 do Regulamento Geral dos Cursos de Graduação das Faculdades de Tecnologias do 

CEETEPS e  

b) Se o número de inscrições deferidas exceder o número de vagas disponíveis para cada curso ou turno, será 

aplicado o contido no Art. 75 do Regulamento Geral dos Cursos de Graduação das Faculdades de Tecnologia 

do CEETEPS. 

6.2. Retorno de Egressos para Integralização de um Novo Curso:  

a) A inscrição será deferida se o histórico escolar junto ao CEETEPS possibilitar um PP para o curso pretendido, 

igual ou superior àquele do segundo semestre do curso, em conformidade com os parágrafos 1º, 2º e 3º do 

Art. 77 do Regulamento Geral dos Cursos de Graduação das Faculdades de Tecnologias do CEETEPS. 

6.3. Transferência de Aluno de Outra Instituição de Ensino Superior e Portadores de Diploma de Ensino 

Superior de Outras Instituições:  

a) A inscrição será deferida em conformidade com os Art. 78, 79 e 81 do Regulamento Geral dos Cursos de 

Graduação das Faculdades de Tecnologia do CEETEPS e seus respectivos incisos e parágrafos e  

b) Será considerado reprovado o candidato que obtiver nota inferior a 6,0 (seis). Para fins de classificação, 

serão consideradas as notas finais do candidato, colocadas em ordem decrescente e  

7. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS  

7.1. Os nomes dos candidatos selecionados às vagas destinadas aos alunos regularmente matriculados na 

Fatec Sumaré serão publicados no site www.fatecsumare.com.br , no dia 17 de agosto de 2020,  

http://www.fatecsumare.com.br/
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7.2. Para os demais candidatos, a classificação será divulgada em www.fatecsumare.com.br , após análise 

da coordenação de curso, e deverá ocorrer até o dia 18 de agosto de 2020, e 

7.2. É de exclusiva responsabilidade do candidato inteirar-se dos resultados e dos horários de atendimento 

da Secretaria Acadêmica. 

8. DA EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA  

8.1. Os candidatos regularmente matriculados na Fatec Sumaré classificados e convocados para 

preenchimento de vagas deverá efetuar a matrícula, no dia 18 de agosto de 2020 na Secretaria Acadêmica, 

das 10:00 às 13:00h, presencialmente.  

8.2. Os demais candidatos classificados e convocados deverão comparecer à Secretaria Acadêmica para 

efetivação da matrícula no dia 19 de agosto de 2020 das 10:00 às 13:00h, presencialmente. 

8.2.1. O candidato participante do processo de transferência externa deverá apresentar uma cópia 

autenticada, ou cópia acompanhada do original, de cada um dos seguintes documentos:  

a) Certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente;  

b) Histórico escolar completo do ensino médio ou equivalente;  

c) Certidão de nascimento ou casamento; 

d) Carteira de identidade;  

e) Cadastro de Pessoa Física (CPF);  

f) Título de eleitor, para brasileiros maiores de 18 anos, com comprovante de votação ou certidão de quitação 

eleitoral;  

g) Certificado que comprove estar em dia com o serviço militar, para brasileiros maiores de 18 anos, do sexo 

masculino, do dia 1º de janeiro do ano em que o candidato completar 18 (dezoito) anos de idade até 31 de 

dezembro do ano em que completar 45 (quarenta e cinco) anos de idade; 

h) Tradução Juramentada do programa das disciplinas cursadas e dos documentos escolares, se o candidato 

for oriundo de instituição de ensino superior estrangeira. Os documentos escolares devem estar visados pela 

autoridade consular brasileira no país de origem, com prazo de, no máximo, 06 (seis) meses após a efetivação 

de sua matrícula, a fim de regularizar a sua situação junto à Secretaria Acadêmica da FATEC SUMARÉ, 

providenciando, através da Secretaria de Educação, a equivalência de estudos de ensino médio;  

i) Guia de transferência expedida pela instituição de ensino de origem ou comprovante de solicitação e  

j) Programa das disciplinas cursadas para o devido aproveitamento de estudos. 

Importante: Os documentos listados no item 8.2.1. não precisam ser apresentados para os candidatos que 

estejam participando do processo para Remanejamento Interno. 

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

http://www.fatecsumare.com.br/
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9.1. Será cancelada a matrícula do candidato que não atender as exigências especificadas e prazos 

estabelecidos;  

9.2. Não cabem recursos contra decisões relativas ao processo de transferência;  

9.3. Em caso de desistência, cancelamento ou transferência indeferida, o candidato poderá solicitar a 

devolução dos documentos apresentados até, no máximo, 30 dias. Findo o prazo, toda a documentação 

entregue será descartada;  

9.4. A FATEC SUMARÉ não se responsabilizará por inscrições ou matrículas não efetivadas por motivos de 

ordem técnica; falhas e/ou informações incorretas, de qualquer natureza, fornecidas pelo candidato;  

9.5. É de total responsabilidade do candidato o acompanhamento de cada uma das fases do processo e  

9.6. Os casos omissos serão resolvidos pela Direção da Faculdade. 

 

Sumaré, 30 de julho de 2020. 

 

 

 

Profª. Drª. Ivanete Bellucci Pires de Almeida 

Diretora da Fatec Sumaré - SP 
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CRONOGRAMA 

Período de Inscrição De 10 a 15 de agosto de 2020 

Divulgação dos Resultados 
Alunos Fatec Sumaré: 17 de agosto de 2020 

Demais Alunos: 18 de agosto de 2020 

Confirmação de matrícula (o não 

comparecimento implica desistência) 

Horário: 10:00 às 13:00h 

Alunos Fatec Sumaré: 18 de agosto de 2020 

Demais Alunos: 19 de agosto de 2020 

 


