
 

 

 

 

 

  

Trasnferência Externa ESAMAZ - 2017.1 

Edital/Regulamento 
 

 

O Diretor Geral da ESCOLA SUPERIOR DA AMAZÔNIA, credenciada pela Portaria Ministerial / MEC 
n.º 2404 de 11 de agosto de 2004, publicada no DOU em 12 de agosto de 2004, no uso de suas 
atribuições legais e regimentais, na conformidade do que dispõe a legislação educacional vigente e de 
acordo com o que estabelece o Regimento Geral da Faculdade, torna público o EDITAL DA BOLSA 
TRANSFERÊNCIA EXTERNA ESAMAZ 2017.1, objetivando recepcionar  alunos nas vagas 
remanescentes dos vestibulares dessa Instituição de Ensino Superior, conforme realidade de cada 
cursor, com validade para o 1º semestre de 2017. 
 
 
1. CURSOS OFERTADOS NA MODALIDADE PRESENCIAL 
1.1.1. Cursos de Graduação – Bacharelados 
1.1.1.1. Os cursos de Graduação (Bacharelado) oferecidos na modalidade presencial em Belém e, o 
regime e o local de funcionamento estão relacionados na tabela a seguir: 

 
 

2. INFORMAÇÕES GERAIS 

2 . 1 . O  deferimento  das  solicitações  de  Transferência  Externa  e  Matrícula  de  Portadores  de 
Diploma de Graduação ficarão vinculados à existência de vagas em cada curso/habilitação/turno. 
2.2. O turno oferecido para cada curso/habilitação dependerá da disponibilidade de vaga, do número de 
disciplinas que poderão ser aproveitadas por cada candidato e do semestre que o candidato poderá ser 
inserido.  
2.3. O quantitativo de vagas disponibilizado para Portadores de Diploma ficará condicionado à existência 
de vagas remanescentes decorrentes dos Processos Seletivos – Vestibulares/Seletivos 2017.1. 
2.4. A  ESAMAZ,  levando sempre em   consideração a  relevância  para  a  melhoria da qualidade do 
Projeto Pedagógico do curso, reserva-se o direito de alterar o local para o funcionamento total ou parcial 
de qualquer um de seus cursos. 
2.5. A ESAMAZ não receberá  transferência  de  alunos  para matrícula nos 02 (dois) últimos 
períodos letivos do curso, exceto nos casos previstos em lei. 
2.6. Caso o histórico não conste a situação de “Matriculado” no período de 2016.2, o candidato deverá 
entregar a Declaração de Vínculo. 
 

Curso Local de Funcionamento (Campus) Regime Turno 

Administração Rua Municipalidade  (Entre Quintino e Rui Barbosa) Semestral Noturno 

Biomedicina Rua Municipalidade  (Entre Quintino e Rui Barbosa) Semestral Matutino 

Educação Física Rua Municipalidade  (Entre Quintino e Rui Barbosa) Semestral Matutino 

Enfermagem Rua Municipalidade  (Entre Quintino e Rui Barbosa) Semestral Matutino 

Farmácia Rua Municipalidade  (Entre Quintino e Rui Barbosa) Semestral Noturno 

Fisioterapia Rua Municipalidade  (Entre Quintino e Rui Barbosa) Semestral Matutino 

Fonoaudiologia Rua Municipalidade  (Entre Quintino e Rui Barbosa) Semestral Noturno 

Nutrição Rua Municipalidade  (Entre Quintino e Rui Barbosa) Semestral Noturno 

Odontologia Tv. São Pedro       (Atrás do Sshopping Pátio Belém) Semestral Matutino 

Odontologia Tv. São Pedro       (Atrás do Sshopping Pátio Belém) Semestral Noturno 

Psicologia Rua Municipalidade  (Entre Quintino e Rui Barbosa) Semestral Matutino 

Serviço Social Rua Municipalidade  (Entre Quintino e Rui Barbosa) Semestral Noturno 

Terapia Ocupacional Rua Municipalidade  (Entre Quintino e Rui Barbosa) Semestral Noturno 



 

 

 

 

 

3. REQUERIMENTO DE VAGA 
3.1. Para ingressar com Requerimento de vaga para fins de Transferência Externa  o candidato 
deverá ter concluído o Ensino Médio (2º grau) ou equivalente, obtido pela via regular ou de suplência, e 
estar devidamente matriculado em uma Instituição de Ensino Superior. 
3.2. Para o candidato Portador de Diploma de Nível Superior será necessária a apresentação do Diploma 
ou Certificado de Conclusão do respectivo Curso. 
3.3. O Requerimento poderá ser protocolado no período de 30 de novembro de 2016 a 30 de janeiro de 
2017 na Secretaria Acadêmica da Unidade da ESAMAZ na Rua Municipalidade, 530, Reduto, entre Tvs. 
Quintino e Rui Barbosa no horário de 8h00 às 21h30 de segunda a sexta-feira e aos sábados das 8h00 
às 11h30, exceto para o Curso de Odontologia. 
3.3.1. Para o curso de Odontologia o Requerimento de Vaga deve ser protocolado na Secretaria 
Acadêmica da Unidade da ESAMAZ localizada na Tv. São Pedro, atrás do Shopping Pátio Belém, nos 
mesmos dias e horários especificados no subitem 3.3. 
3.3.2. O Requerimento deverá ser preenchido e impresso no site www.esama.com.br e, devidamente 
assinado. 
 
4. DOCUMENTAÇÃO A SER ANEXADA AO REQUERIMENTO DE VAGA 
4.1. Histórico escolar atualizado, constando o semestre vigente (2016.2), emitido pela Instituição de  
origem,  assinado  e  carimbado, ou  documento equivalente  que  ateste  as  disciplinas cursadas com 
as respectivas cargas horárias, além do resultado das avaliações e a frequência às aulas (apresentar 
original e entregar fotocópia legível e sem rasuras/emendas); no Histórico escolar deve constar a 
situação de “Matriculado” na Instituição de origem.  
4.1.1 Declaração de Vínculo, quando o Histórico Escolar não apresentar o status de “Matriculado” 
(apresentar original e entregar fotocópia legível e sem rasuras/emendas); 
4.2. Conteúdo Programático das disciplinas cursadas com aproveitamento, autenticado pela Instituição 
de origem   (apresentar original e entregar fotocópia legível e sem rasuras/emendas);  
4.3. Diploma ou Certificado, no caso de candidato já graduado, o que substitui, nesse caso, os 
documentos descritos nos subitens 4.1 e 4.1.1. (apresentar original e entregar fotocópia legível e sem 
rasuras/emendas).  
4.4. Requerimento de inscrição impresso diretamente do site e devidamente assinado. 
4.4. Em caso de Requerimento por Procurador, o Requerimento deverá ser preenchido com os dados 
do candidato e assinado pelo Procurador com apresentação do Instrumento Particular de Procuração 
com assinatura reconhecida em cartório, mais apresentação da Cédula de Identidade Civil, original, do 
Procurador e entrega de cópia legível sem emendas nem rasuras.  
 
5. DA ANÁLISE CARRICULAR E ALOCAÇÃO DO CANDIDATO NO CURSO SOLICITADO 
5.1. A alocação do candidato no curso pretendido se dará mediante a análise, pelo Coordenador do 
respectivo curso, do conteúdo programático das disciplinas cursadas com aproveitamento no curso de 
origem.  
5.1.1. Quando da análise obterão parecer favorável as disciplinas que contemplarem, no mínimo, 75% 
da carga horária constante da estrutura curricular da ESAMAZ, além de, no mínimo 75% de 
compatibilidade do conteúdo ministrado.  
5.1.2. As disciplinas que não se enquadrarem nas disposições do subitem 5.1.1 obterão parecer 
desfavorável e deverão ser cursadas como adaptação seguindo as orientações do Coordenador do 
respectivo curso devidamente expressas no Parecer de Deferimento da vaga.   
 
6. DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA 
6.1. Deverão ser apresentados para efetivação da matrícula os seguintes documentos:  
a) Certificado  de  conclusão  do  Ensino  Médio  (2º  grau)  e  respectivo  Histórico  Escolar 
(cópia autenticada em cartório); 

b) Carteira  de  Identidade  -  RG  (apresentar  original  e  entregar  fotocópia  legível  e  sem 

rasuras/emendas); 

c) Cadastro de Pessoas Físicas – CPF (apresentar original e entregar fotocópia legível e sem 
rasuras/emendas). 

http://www.esama.com.br/


 

 

 

 

 

d) Certidão de Nascimento ou Casamento (apresentar original e entregar fotocópia legível e sem 

rasuras/emendas); 

e) 02 (duas) foto 3x4 recentes; 

f)  Comprovante  de  Residência, com antecedência máxima de noventa (90) dias (apresentar  

original  e  entregar  fotocópia  legível  e  sem rasuras/emendas); 

g) Título de Eleitor (apresentar  original  e  entregar  fotocópia  legível  e  sem rasuras/emendas); 

h) Certificado de Reservista, para o sexo masculine, (apresentar  original  e  entregar  fotocópia  legível  

e  sem rasuras/emendas). 

 

7. DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS 

7.1. O estudante que protocolar solicitação de vaga para transferência externa até o dia 30/01/2017 será 

contemplado com bolsa parcial de até 50% desde a primeira mensalidade até a conclusão do curso. 

7.1.1. Para efeitos da aplicação do disposto no suibtem 7.1 entende-se a conclusão do curso dentro do 

seu prazo regular.  

7.2. A aplicação dos percentuais da bolsa parcial atenderá às seguintes exigências: 
a) 50% para o selecionado que mantiver em dia o pagamento da parte pagante, até, no máximo, dia 5 
de cada mês; 
b) 40% para o selecionado que mantiver em dia o pagamento da parte pagante, porém, com pagamento 
do dia 6 ao dia 10 de cada mês; 
c) 30% para o selecionado que mantiver em dia o pagamento da parte pagante, com pagamento do dia 
11 ao dia 15 de cada mês; 
d) 20% para o selecionado que mantiver em dia o pagamento da parte pagante, com pagamento do dia 
16 ao dia 20; 
e) 0% para o selecionado que mantiver em dia o pagamento da parte pagante, com pagamento do dia 
21 ao ultimo dia do mês, respective. 
7.2.1. Pagamentos efetuados após o dia 20 de cada mês terá incidência de multa e juros conforme 
política Institucional, calculados sobre o valor original da mensalidade. 

7.3. Em caso de adaptação de disciplina(s) oriunda(s) da incompatibilidade da grade curricular de origem 

e da ESAMAZ, será aplicado o mesmo percentual da bolsa sobre o valor da(s) disciplina(s), dentro dos 

mesmos critérios descritos no subitem 7.2. 

7.3.1. Em caso de disciplina(s) oriunda(s) de dependência(s) no decorrer do curso na ESMAZ, o 

percentual a ser aplicado é fixado da seguinte forma: 

a) 30%, para pagamento efetuado até o dia 5 de cada mês; 

b) 20% para pagamento efetuado de 6 a 10 de cada mês; 

c) 10% para pagamento efetuado de 11 a 15 de cada mês. 

7.3.2. Pagamentos efetuados após o dia 15 de cada mês terá incidência de multa e juros conforme 

política Institucional, calculados sobre o valor original da(s) disciplina(s).  

7.4. Beneficiários de FIES parcial será contemplado com a bolsa no tocante apenas ao percentual da 

contrapartida, ou seja, daquele percentual, não financiado pelo FIES. 

7.4.1. Caso o estudante solicite diminuição do percentual de financimaneto junto ao FIES em data 

posterior ao ingresso na ESAMAZ, o percentual da bolsa será mantido levando em consideração o 

percentual da contrapartida quando do ingresso na ESAMAZ.  

 

 

 



 

 

 

 

 

8. DO CANCELAMENTO DA BOLSA 
 
8.1. O aluno perderá a condição de bolsista parcial, em caráter irrevogável nos seguintes casos: 

a) Interromper o curso por meio de cancelamento de matrícula, trancamento ou abandono de curso. 

Entende-se, nesse caso, como abandono de curso, inclusive o caso em que o aluno fique algum 

semestre sem se matricular e pretenda retomar posteriormente; 
b) Acúmulo a partir de três (3) parcelas inadimplentes;  
c) Reprovação a partir de quarto (4) disciplinas no semestre; 
d) Transferência Interna de Curso. 

    

8. CASOS OMISSOS 

   8.1. Os casos omissos serão resolvidos pelos órgãos competentes da ESAMAZ. 
 

    
 

 
Belém-PA., 06 de janeiro de 2017. 

 
 
 
 
 

Prof. Luzimar Reinaldo Barros Gonçalves 
Diretor Geral 


