
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE

Escola Superior de Ciências da Saúde

Resolução SEI-GDF n.º 001/2019-CEPE/ESCS (RETIFICADA)/2019 Brasília-DF, 01 de novembro de 2019

Resolução do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Escola Superior de Ciências da Saúde – CEPE/ESCS nº. 001/2019.

 Regulamenta a transferência ex officio para os cursos de graduação da Escola Superior de Ciências da Saúde.

O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) da Escola Superior de Ciências da Saúde (ESCS), no uso das competências conferidas
pelo art. 9º, inciso V do Regimento Interno da ESCS, no art. 56 da Lei nº. 9.394/96 e com fundamento na autonomia didá co- cien fica e
administra va prevista no art. 207 da Cons tuição Federal de 1988; considerando o disposto no art. 49 da Lei n° 9.394/96, no art. 1º da
Lei n° 9.536/97, e no art. 99 da Lei nº. 8.112/90, considerando a Reunião Ordinária realizada em 04 de setembro de 2019, RESOLVE
regulamentar a transferência ex officio para os cursos de graduação da ESCS, nos seguintes termos.

CAPÍTULO I – DA TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA (EX OFFICIO)

Art. 1º. Considera-se transferência obrigatória a decorrente de remoção ex officio para o Distrito Federal  (DF), de servidor público
federal, civil ou militar, com fundamento no art. 49 da Lei n° 9.394/96, no art. 1º e parágrafo único da Lei n° 9.536/97, ou no art. 99 da
Lei nº. 8.112/90, desde que preenchidos os demais requisitos dessa resolução.

Art. 2º. O pedido de transferência obrigatória para a Escola Superior de Ciências da Saúde (ESCS) independe da existência de vaga, do
semestre ou série a qual o estudante está cursando na Ins tuição de Ensino Superior (IES) precedente, observado as demais regras
desta resolução, nos termos da lei.

Art. 3º. Para fins desta Resolução, considera-se IES precedente aquela na qual o estudante está realizando o curso e IES de origem
aquela na qual obteve o ingresso primário.

Art. 4º. Considera-se congênere a IES da mesma natureza jurídica da ESCS, ou seja, pública.

Art. 5º. Não se considera obrigatória (ex officio) a ocorrência de transferência, cessão ou de remoção de servidor, quando nomeado para
a ocupação de cargo público que dispensa o princípio do concurso público para sua efe vação, quais sejam, os cargos de livre nomeação
e exoneração, compreendidos os cargos em comissão ou a função de confiança.

Art. 6º. Não é considerada transferência para fins desta resolução, a mudança de domicílio para o DF quando decorrente de aprovação
em concurso público pelo servidor ou por seus familiares.

CAPÍTULO II – DO REQUERIMENTO DE TRANSFERÊNCIA

Art. 7º. Para fins das Leis nº. 9.394/96, 9.536/97 e 8.112/90, serão indeferidos  pela Secretaria de Assuntos Acadêmicos (SAA) da ESCS
os eventuais pedidos de transferência baseados em:

1. hipótese de transferência faculta va;

2. em caso de alegado mo vo de saúde sem lastro de remoção ex officio com servidor público federal;

3. e quando apresentado pedido de estudante que não vier acompanhado de documentos de remoção de servidor público federal
em relação de dependência econômica e de coabitação.

Art.  8º.  O  servidor  público  federal  civil  ou  militar  estudante,  e  seu  cônjuge  ou  dependente,  que  for  estudante  e  que coabitem
familiarmente, poderão requerer a sua transferência entre IES congêneres para a con nuação do mesmo curso, desde que cumpridos
cumula vamente os seguintes requisitos:
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I – estar domiciliado no DF após a data constante da publicação do ato de transferência no Diário Oficial da União e/ou no bole m
interno do órgão;

II – comprovar que foi removido ou transferido ex officio para o DF em caráter compulsório;

III – ter permanecido no domicílio de origem por tempo superior a 12 (doze) meses;

IV – comprovar matrícula em IES congênere em data anterior a transferência, remoção do servidor ou término da missão;

V –  comprovar  a  relação de  dependência  econômica  e  coabitação no caso do pedido de  matrícula  para  cônjuge ou dependente
estudante;

VI  – ter  ingressado na IES  precedente ou de origem por  aprovação no Exame Nacional  do Ensino Médio  (ENEM) e  a  decorrente
par cipação do candidato no Sistema de Seleção Unificada (SISU), ou a aprovação em outro processo sele vo isonômico;

VII – comprovar matrícula no mesmo curso que pretende a transferência.

Art.  9º.  O  requerimento  de  transferência,  que  deve  ser  assinado  pelo  servidor  e,  quando  for  o  caso,  também  pelo  cônjuge  ou
dependente estudante, será entregue na SAA, acompanhado de documentação na seguinte ordem:

I - cópia auten cada de documento de iden ficação com foto do servidor e do dependente estudante quando for o caso, com validade
em todo território nacional,  constando  nome completo,  número do Registro  Geral  (RG),  órgão expedidor  do documento,  data  da
expedição do documento e número do Cadastro de Pessoa Física (CPF);

II - cópia auten cada do tulo de eleitor do servidor e dependente estudante quando for o caso, acompanhado de comprovante de
votação ou cer dão de quitação eleitoral;

III – cópia da publicação do ato de remoção ou transferência (bole m interno ou Diário Oficial da União) com o nome do servidor;

IV - cópia auten cada dos comprovantes de residência anterior no domicílio de origem por tempo superior a 12 (doze) meses;

V - cópia auten cada do comprovante de residência no DF após a data constante da publicação do ato de transferência no Diário Oficial
da União e/ou no bole m interno do órgão; 

VI – cer ficado de conclusão do ensino médio;

VII – histórico escolar do ensino médio;

VIII – edital de processo sele vo da IES de origem;

IX – edital de homologação de resultado da IES de origem, comprovando a aprovação do requerente em processo sele vo isonômico ao
da ESCS;

X – cópia auten cada do histórico escolar da IES precedente, em nome do servidor ou dependente estudante quando for o caso,
atualizado e auten cado pela própria ins tuição, contendo o número de horas-aula de cada disciplina cursada, as notas ou menções
ob das e o total de créditos exigidos e ob dos no curso;

XI – cópia auten cada da ementa de cada disciplina já cursada pelo servidor ou dependente estudante quando for o caso;

XII – comprovante de matrícula na IES precedente constando forma de ingresso, período de ingresso, ano ou série a qual o servidor ou
dependente está cursando, e a carga horária total do curso ofertado;

XIII – declaração original da IES de origem ou precedente, constando que é uma ins tuição pública, atestando a forma de ingresso de
estudantes, o po de graduação, e a carga horária do curso, com base em critérios isonômicos de seleção reconhecido no Brasil pela Lei
nº. 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional);

XIV – comprovante de regularidade da IES precedente: cópia da publicação do ato de reconhecimento pelo Ministério da Educação
(MEC) ou órgão similar;

XV –  cer dão ou declaração emi da pelo  setor  de  pessoal  do órgão público  ao qual  o  servidor  está  vinculado constando:  nome
completo  do servidor,  matrícula,  cargo ou posição ocupada,  período que  permaneceu na lotação anterior,  data  de  nomeação ou
apresentação na lotação atual, e a informação que foi removido ou transferido ex officio e em caráter comprovadamente compulsório;

XVI – cer dão ou declaração emi da pelo setor de pessoal do órgão atestando que possui relação de dependência com o cônjuge ou
dependente estudante, no caso de servidor público federal militar;

XVII – cópia da declaração completa do imposto de renda do servidor, do exercício anterior, constando a dependência, e declaração de
próprio punho do cônjuge ou dependente afirmando, sob as penas da lei, que possui isenção anual de imposto de renda do exercício
anterior, com base na Lei nº. 7.115, de 29 de agosto de 1983, no caso servidor público federal;

XVIII – declaração de próprio punho do servidor afirmando sob as penas da lei que o seu cônjuge ou dependente residia na origem e
ainda reside no endereço atual do servidor.

§1º.  Durante  a  análise  do  processo  poderão  ser  solicitadas  outras  informações  ou  documentos  comprobatórios  do  pedido  de
requerimento.

§2º. O servidor deverá declarar no requerimento que a documentação apresentada está de acordo com esta Resolução.

§3º. No caso de IES estrangeiras, toda a documentação emi da pela ins tuição deverá estar traduzida para a língua portuguesa, por
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tradutor juramentado.

§4º. A SAA/ESCS poderá solicitar outros eventuais documentos necessários para efe vação da matrícula caso o pedido de transferência
seja aceito.

Art. 10. O pedido de transferência obrigatória deverá ser solicitado no prazo de até 90 (noventa) dias da data em que o servidor se
apresentou no DF, salvo jus fica va acolhida pela Direção Geral da ESCS.

CAPÍTULO III – DO PROCESSO DE ANÁLISE DO REQUERIMENTO

Art. 11. Cabe a SAA/ESCS, previamente:

I - informar aos interessados que o conteúdo desta Resolução se encontra disponível na página da ESCS;

II - informar aos interessados dos trâmites de eventual requerimento;

III - receber o requerimento assinado conforme modelo aprovado e acompanhado da documentação necessária;

IV - verificar a tempes vidade do pedido de transferência, conforme disposto no Art. 10.

Art. 12. O pedido de transferência obrigatória será recebido pela SAA/ESCS, conforme  modelo de requerimento constante do anexo I
desta Resolução, que verificará se foram entregues todos os documentos previstos no Art. 9º.

§1º. Caso o requerente não entregue a documentação necessária, a SAA/ESCS deverá comunicar o interessado para que, no prazo de 10
(dez) dias úteis apresente os documentos faltantes ou os esclarecimentos que forem cabíveis.

§2º. Transcorrido o prazo de 10 (dez) dias úteis, a SAA/ESCS remeterá o processo à Direção Geral da ESCS.

Art. 13. A Direção Geral da ESCS indeferirá o requerimento formulado, no caso de documentação incompleta do requerente.

Art. 14. Compete à Direção Geral da ESCS verificar se a documentação apresentada está de acordo com o previsto  no Art. 8º, 9º e 10, e,
estando em conformidade, será encaminhada à Coordenação do Curso respec vo, onde será realizada a análise técnica.

Parágrafo único. Caberá a Direção Geral da ESCS analisar todos os incisos do Art. 9º,  exceto os incisos X, XI e XII, que competem à
Coordenação do Curso.

Art. 15.  A  Coordenação de Curso,  por  meio  da Gerência  de  Educação (GE),  apresentará  um Relatório Técnico  sobre  o  pedido de
transferência, opinando pelo deferimento ou não do processo de transferência, conforme os incisos X, XI e XII do Art. 9º.

Art. 16.  Após  a  apresentação do Relatório  Técnico  pela  GE,  o  processo será  encaminhado à  Coordenação de Curso que decidirá,
preliminarmente, quanto ao deferimento do requerimento .

Art. 17. A Coordenação de Curso, em caso de deferimento, apontará a série inicial  a qual o requerente deverá cursar para fins de
con nuação dos estudos, bem como indicará o tempo ou momento do início das a vidades para fins de matrícula.

Parágrafo  único.  Definida  a  série  de  con nuação  nos  estudos,  o  estudante  apenas  poderá  ter  matrícula  efe vada  em  série  em
andamento a qual não tenha transcorrido mais de 15% do período le vo da série, caso contrário, deverá aguardar o início de novas
a vidades da série definida, conforme calendário acadêmico anual,  tendo sua matrícula assegurada para o ano le vo subsequente,
devendo efe var a matrícula conforme calendário acadêmico da série.

Art.  18.  Após  decisão  final  quanto  ao  deferimento  da  Direção  Geral  da  ESCS,  os  autos  serão  encaminhados  à  SAA/ESCS  para
comunicação formal ao interessado.

Art. 19.  Da decisão final  de  indeferimento do pedido de transferência  tomada pela  Direção Geral  cabe recurso administra vo ao
Colegiado de Cursos de Graduação – CoCG/ESCS.
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Art. 20. Julgado o recurso administra vo, o processo seguirá para SAA/ESCS a fim de comunicar o interessado.

Parágrafo único. No caso de acolhimento do recurso, o processo deverá voltar para a eventual fase pendente, de acordo com o fluxo de
trabalho estabelecido.

Art.  21.  A  qualquer  tempo  a  Direção  Geral  da  ESCS  poderá  encaminhar  pedido  de  consulta  jurídica  a  Procuradoria  Jurídica
PROJUR/FEPECS.

Art. 22. Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado de Cursos de Graduação – CoCG/ESCS.

Art. 23. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua aprovação, revogando a Resolução CEPE nº. 02/2018 e demais disposições em
contrário.

Brasília-DF, 04 de setembro de 2019.

UBIRAJARA JOSÉ PICANÇO DE MIRANDA JUNIOR

Presidente do CEPE/ESCS
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ANEXO I – REQUERIMENTO DE TRANSFERÊNCIA EX OFFICIO.

À Direção Geral da Escola Superior de Ciências da Saúde - ESCS,

DADOS DO REQUERENTE

1 - Iden ficação do Requerente/Estudante:                                                                                                                                                            .

1.1 - Cadastro de Pessoa Física (CPF):                                                                   .

1.2 - Tipo de Parentesco ou afinidade com o servidor removido:                                                                         . Não se aplica ( ).

1.3 - É cônjuge ou dependente econômico do servidor? Sim ( ). Não ( ). Não se aplica ( ).

1.4 -  Possui coabitação com o servidor removido? Sim ( ). Não ( ). Não se aplica ( ).

1.5 - Se cônjuge ou dependente, o mesmo possui renda mensal fixa? Sim ( ). Não ( ). Não se aplica ( ).

2 - Nome completo do Servidor removido:                                                                                                                                                           .

2.1 – Natureza do cargo ocupado:    (  ) Civil.          ( ) Militar. Man do pela União? Sim ( ). Não( ).

2.2 – Designação ou nome do cargo:                                                                                                                                                                    .

2.3 – Lotação anterior:                                                                                        .   Estado/País:                                                                           .

2.4 – Lotação atual:                                                                                              .  Estado/País:                                                                           .

2.5 – Foi removido para ocupar cargo em comissão ou função de confiança? Sim ( ). Não ( ).

3 – Endereço completo no Distrito Federal (com CEP):

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                              .

4 – E-mail para correspondência: 1)                                                                                                                          .

5 – Telefone(s) para contato:

DDD (      )                                             /  DDD (      )                                             /  DDD (      )                                             .

( ) Declaro conhecimento da Resolução nº. 001 / 2019 – CEPE/ESCS e autorizo a incineração da documentação apresentada para análise
do processo de transferência obrigatória, nesta ESCS, no caso de indeferimento de meu pedido, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias,

contado a par r da data de divulgação do resultado.

( ) Declaro não incorrer nas hipóteses dos ar gos 5º e 6º  da Resolução nº. 001/2019 –  CEPE/ESCS.

( ) Solicito a transferência ex o cio, com base na Resolução nº. 001/ 2019 – CEPE/ESCS, conforme documentação em anexo.

rubricar aqui:                                                                        .
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INFORMAÇÕES SOBRE O CURSO SUPERIOR

6 - Curso Pretendido:                                                                                     .

7 -  IES de ingresso primário:                                                                                                         País:                                                              .

7.1 – IES de precedência:                                                                                                               País:                                                              .

8 – Curso de Origem:                                                                                     .   Data de ingresso:           /            /                .

9 – IES de precedência é Pública?: Sim ( ). Não( ).

10 – Ins tuição de Ensino Superior:   (   )  Federal.        (    ) Estadual .     ( ) Municipal.

11 – Par cipou de ves bular ou de prova concorrencial como forma de ingresso na Ins tuição de Ensino Superior de origem?:

Sim(   ).  Não(   ). Qual?:                                                                                   . Ano:                               .

OBSERVAÇÕES

(Campo para eventuais esclarecimentos ou jus fica vas existentes)

Recebido em:          /       /          

Assinatura e carimbo:                                                                                                                                                                       

          ______________________________

Data de protocolo:         /             /               .

 _______________________________

(assinatura do requerente a matrícula)

_______________________________

 (assinatura do servidor removido)

Documento assinado eletronicamente por UBIRAJARA JOSÉ PICANÇO DE MIRANDA JUNIOR -
Matr.0000146-5, Diretor(a) da Escola Superior de Ciências da Saúde, em 01/11/2019, às 17:39,
conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial
do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A auten cidade do documento pode ser conferida no site: h p://sei.df.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 30786349 código CRC= 729C370E.
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