
  
PROCESSO SELETIVO TRANSFERÊNCIA EXTERNA 2021B 

 
PROCEDIMENTO PARA INSCRIÇÃO: 

1º Faça seu cadastro (gratuito). 
2º Após o cadastro no site do vestibular UCDB, você deverá apresentar os 
documentos solicitados na Central de Atendimento (Bloco Administrativo). 
Prazo para entrega de documentos até dia 23/07/2021. 
3º Solicite a análise curricular. Esse procedimento tem a taxa de R$ 60,00 
(sessenta reais). A taxa não será restituída em nenhuma hipótese. 
Período para solicitação e entrega de documentos: a partir do dia 
25/05/2021 até o dia 23/07/2021. 
Local para solicitação/emissão de boleto/entrega de documentos: Central 
de Atendimento (Bloco Administrativo). 
Início do Semestre Letivo em: 26/07/2021.  
Obs: Os candidatos que realizarem a matrícula após o início das aulas 
deverão estar cientes que terão que assumir as suas faltas desde o dia 
26/07/2021. 
 
CONDIÇÕES E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA TRANSFERÊNCIA 
EXTERNA/ANÁLISE DE CURRÍCULO 
1.1. Não ter possuído vínculo com a UCDB nos últimos dois anos.  
1.2. Possuir vínculo com a IES anterior (apresentando documentos 
comprobatórios: Matrícula ativa em 2020/B ou Trancamento no prazo 
válido da IES). 
1.3 Apresentar os seguintes documentos: 
- Histórico Escolar original com nota, carga horária, disciplinas e ano do 
vestibular  
- Programa das disciplinas cursadas (ementas)  
- Sistema de avaliação do curso de origem  
- Grade curricular do curso de origem  
- Portaria de reconhecimento ou autorização do curso 
- Histórico Escolar de Conclusão do Ensino Médio (apresentar no ato da 
solicitação). 
 
OBSERVAÇÕES:  
- O candidato que tenha estudado em mais de uma IES, deverá apresentar 
a documentação descrita no item 1.3 correspondente a cada uma delas.  
- O acadêmico não poderá acumular disciplinas em adaptação mais do que 
15% (quinze por cento) das disciplinas do quadro curricular do curso 
oferecido pela UCDB. 



  
- Caso haja mais candidatos do que o número de vagas oferecidas será 
realizado exame de seleção.  
- A efetivação da matrícula após o resultado da análise está condicionada a 
apresentação dos seguintes documentos: Certidão de Nascimento ou 
Casamento, Carteira de Identidade (RG), CPF, Quitação/Documento Militar, 
Quitação Eleitoral e comprovante de residência.  
- Para o processo seletivo transferência externa 2021B, os candidatos serão 
isentos do valor da 1ª matrícula que é referente ao mês de julho. 
- As demais parcelas vencem no dia 15 de cada mês. Para pagamento da 
parcela até o vencimento o aluno terá 15% de desconto.  
- Para pagamento antecipado até o dia 05 de cada mês o aluno terá mais 
10% de desconto ou 5% de desconto para pagamento até o dia 10 de cada 
mês.  
- O desconto não será cumulativo com os outros tipos de descontos e Bolsas 
da UCDB, inclusive Financiamento Estudantil – FIES. 
 
 


