
 
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

BASE DE CONHECIMENTO

TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA (EX OFFICIO)

QUE ATIVIDADE É?

Trata-se da solicitação de ingresso em curso de graduação da UFF por discente regularmente matriculado em
curso de graduação de Ins�tuição Pública de Ensino Superior, requerida por Servidor Público Federal ou por
membro das Forças Armadas, ou seus dependentes legais, em razão de comprovada remoção ou
transferência de o�cio que acarrete mudança de domicílio para o município onde se situa a UFF ou para
localidade próxima.

QUEM FAZ?

Protocolos da UFF

Departamento de Administração Escolar - DAE/GRAD

Divisão de Registro e Acompanhamento de Discentes - DRAD/DAE

COMO SE FAZ? POSSUI FLUXO JÁ MAPEADO?

1. INTERESSADO

1.1) Preenche o Requerimento de Transferência Obrigatória e assina.

O código e-MEC dos cursos está disponível em: h�p://www.uff.br/?q=cursos/graduacao

1.2) Digitaliza o requerimento e a documentação exigida (ver lista na seção "Quais documentos são
necessários?" desta Base de Conhecimento)

1.3) Envia e-mail com a documentação digitalizada para o Protocolo.

 

 

E-MAILS DOS PROTOCOLOS DA UFF

MUNICÍPIO/UF PROTOCOLO E-MAIL
Niterói/RJ Gerência Plena de Comunicações Administra�vas - GPCA/AD gpcaad.proad@id.uff.br

Angra dos Reis/RJ Ins�tuto de Educação de Angra dos Reis - IEAR protocolo.iear@id.uff.br
Campos dos

Goytacazes/RJ
Ins�tuto de Ciências da Sociedade e Desenvolvimento Regional -

ESR pscg.esr@id.uff.br

Macaé/RJ Ins�tuto de Ciências da Sociedade de Macaé - ICM psma@icm.uff.br
Nova Friburgo/RJ Ins�tuto de Saúde de Nova Friburgo - ISNF psnf.isnf@id.uff.br

Oriximiná/PA Unidade Avançada José Veríssimo - UAJV uajv@proex.uff.br
Petrópolis/RJ Escola de Engenharia de Petrópolis - PEP pspe.pep@id.uff.br

Rio das Ostras/RJ
Ins�tuto de Humanidades e Saúde - RHS sop.rhs@gmail.com

Ins�tuto de Ciência e Tecnologia - RIC psro.ric@id.uff.br
Santo Antônio de Gerência de Patrimônio e Protocolo do INF - GPP/INF gpp.inf@id.uff.br

http://www.uff.br/?q=cursos/graduacao


Pádua/RJ
Volta Redonda/RJ Ins�tuto de Ciências Exatas - VCX psvr.vcx@id.uff.br

 

OBSERVAÇÃO: O aluno pode ser convocado para verificação da documentação anexada.

 

2. PROTOCOLO

2.1) Inicia o processo no SEI com o �tulo Graduação: Transferência Obrigatória (Ex Officio). Em seguida,
preenche no campo Interessado, o nome do aluno, sinaliza o nível de acesso Público e clica em confirmar
dados.

2.2) Anexa os seguintes documentos:

2.2.1) Requerimento de Transferência Obrigatória (�po de documento: Requerimento; formato:
digitalizado nesta unidade; �po de conferência: cópia simples; nome na árvore: de Transferência
Obrigatória; nível de acesso: restrito - informação pessoal)

2.2.2) Documento Oficial de Iden�ficação com foto do interessado (�po de documento: De acordo com
o que for apresentado; formato: digitalizado nesta unidade; �po de conferência: cópia simples; nível de
acesso: restrito - informação pessoal)

2.2.3) CPF (�po de documento: CPF; formato: digitalizado nesta unidade; �po de conferência: cópia
simples; nível de acesso: restrito - informação pessoal) Obs: Este documento deverá ser apresentado
pelo interessado caso essa informação não conste no Documento oficial de iden�ficação do
interessado.

2.2.4) Histórico escolar atualizado da graduação do interessado (�po de documento: Histórico Escolar;
formato: digitalizado nesta unidade; �po de conferência: cópia simples; nível de acesso: restrito -
informação pessoal)

2.2.5) Fluxograma do curso de origem do interessado (�po de documento: Fluxograma; formato:
digitalizado nesta unidade; �po de conferência: cópia simples; nível de acesso: público)

2.2.6) O(s) conteúdo programá�co(s) da(s) disciplina(s) cursada(s) (�po de documento: Conteúdo
Programá�co; formato: digitalizado nesta unidade; �po de conferência: cópia simples; nível de acesso:
público)

2.2.7) Declaração de matrícula na ins�tuição de origem do interessado (�po de documento:
Declaração; formato: digitalizado nesta unidade; �po de conferência: cópia simples; nome na árvore: de
matrícula da ins�tuição de origem; nível de acesso: restrito - informação pessoal)

2.2.8) Comprovação do �po de ingresso no Sistema Público de Ensino Superior (�po de documento:
Comprovante; formato: digitalizado nesta unidade; �po de conferência: cópia simples; nome na árvore:
do �po de ingresso; nível de acesso: restrito - informação pessoal). Obs: Este documento deverá ser
apresentado pelo interessado caso essa informação não conste no Histórico Escolar.

2.2.9) Declaração da autoridade maior do órgão competente constando a remoção ou transferência
ex-officio (�po de documento: Declaração; formato: digitalizado nesta unidade; �po de conferência:
cópia simples; nome na árvore: da autoridade superior; nível de acesso: restrito - informação pessoal)

2.2.10) Ato de remoção ou transferência ex-officio (�po de documento: Comprovante;
formato: digitalizado nesta unidade; �po de conferência: cópia simples; nome na árvore: de
remoção/transferência; nível de acesso: restrito - informação pessoal)

2.3) Envia e-mail para o aluno informando o número do processo gerado no SEI.



2.4) Elabora despacho e envia o processo para o DAE/GRAD.

 

3. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR - DAE/GRAD

3.1) Analisa a documentação

3.2) Pendência de documentação iden�ficada:

3.2.1) Elabora despacho informando a pendência

3.2.2) Envia e-mail pelo SEI ao interessado informando a pendência e o e-mail para onde deverá ser
enviada a documentação exigida (transferencia.dae.prograd@id.uff.br).

3.2.3) Aguarda por até 10 dias a resposta do aluno por e-mail.

3.2.3.1) Interessado não respondeu a primeira tenta�va de contato: Envia e-mail pelo SEI
formalizando a segunda tenta�va de contato e retorna ao item 3.2.3

3.2.3.2) Interessado não respondeu as duas tenta�vas de contato realizadas: DAE/GRAD elabora
despacho de encerramento e conclui o processo (arquivamento).

3.2.3.3) Interessado respondeu por e-mail as pendências apontadas: Anexa resposta do
interessado ao processo e retorna ao item 3.1.

3.3) Interessado não atende aos requisitos para solicitação de transferência obrigatória:

3.3.1) Elabora despacho de indeferimento, assina e disponibiliza por bloco de assinatura para as
seguintes áreas: PROGRAD e RET

3.3.2) Envia e-mail pelo SEI ao interessado para ciência da decisão informando o e-mail para que o
mesmo possa se manifestar, caso seja de seu interesse (transferencia.dae.prograd@id.uff.br).

3.3.3) Aguarda por até 10 dias a manifestação do interessado por e-mail para um possível pedido de
reconsideração/recurso.

3.3.3.1) Interessado não solicitou reconsideração/recurso: DAE/GRAD elabora despacho de
encerramento e conclui o processo (arquivamento).

3.3.3.2) Interessado solicitou pedido de reconsideração/recurso: ver item 5 desta Base de
Conhecimento

3.4) Interessado atende todos os requisitos para solicitação de transferência obrigatória:

3.4.1) Elabora despacho, assina e disponibiliza por bloco de assinatura para as seguintes áreas:
PROGRAD e RET.

3.4.2) Envia e-mail pelo SEI ao interessado e a Coordenação de Curso per�nente para ciência da
decisão.

3.4.3) Envia o processo para a DRAD/DAE.

 

4. DIVISÃO DE REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DE DISCENTES - DRAD/DAE

4.1) Aguarda o período escolar para gerar a matrícula.

4.2) Gera matrícula do interessado no Sistema IDUFF

4.3) Envia e-mail pelo SEI ao aluno e a Coordenação de Curso para ciência do número de matrícula.

Observação: Informa no e-mail sobre a inscrição em disciplina e eventual processo de dispensa de
disciplinas.

4.4) Elabora despacho e conclui o processo (arquivamento).

https://sei.uff.br/sei/transferencia.dae.prograd@id.uff.br
https://sei.uff.br/sei/transferencia.dae.prograd@id.uff.br


 

5. SOBRE RECONSIDERAÇÃO/RECURSO

O(A) interessado(a) pode solicitar reconsideração. Para isso, deve consultar o material de apoio na página do
processo de Transferência Obrigatória (Ex Officio).

 

5.1) Em caso de recurso rela�vo à deliberação final proferida o DAE/GRAD será a 1ª instância recursal.

5.2) Na 2ª instância recursal, o processo deverá ser encaminhado para a análise do Conselho de Ensino,
Pesquisa e Extensão (CEPEx). O requerente pode realizar o pedido de recurso até o prazo de 10 dias úteis
contados a par�r da data de envio do e-mail para a ciência da decisão proferida.

5.3) Após a decisão proferida pelo CEPEx, a DAE/GRAD enviará um e-mail ao requerente comunicando sobre
a decisão. Para recorrer em úl�ma instância, o processo deverá ser encaminhado para análise do Conselho
Universitário (CUV), a 3ª instância recursal. Para solicitar o recurso ao CUV, o requerente terá novamente até
10 dias úteis contados a par�r da data de envio do e-mail com a decisão proferida pelo CEPEx

 

QUE INFORMAÇÕES/CONDIÇÕES SÃO NECESSÁRIAS?

1. A transferência obrigatória (Ex Officio) é uma forma/modalidade de ingresso regulamentada
pela Lei nº 9.536, de 11 de dezembro de 1997, que regulamenta o págrafo único do art. 49 da Lei nº 9.394,
de 20 de dezembro de 1996. Em curso de graduação da UFF, esta modalidade de ingresso é norma�zada
internamente no Regulamento dos Cursos de Graduação.

2. A solicitação pode ser feita em qualquer época do ano, e ingresso pode ocorrer independente
da existência de vaga no curso pretendido, caso sejam atendidos os seguintes requisitos e condições
verificados no âmbito da análise técnica correspondente:

2.1. A publicação da remoção do Servidor Público Federal ou do membro das Forças Armadas,
ter ocorrido nos úl�mos 6 (seis) meses, a contar da data de abertura do processo;

2.2. Observância das prioridades a seguir, considerados o curso de origem do discente e os
cursos de graduação presencial e a distância da UFF:

a) Mesma modalidade e curso;

b) Mesma modalidade e curso afim;

c) Mesmo curso e modalidade diferente; e

d) Curso afim e modalidade diferente.

2.3. O início das a�vidades acadêmicas se dará no primeiro período le�vo imediatamente
subsequente ao deferimento da solicitação de transferência, mas ficará condicionado à data da
solicitação, de acordo com os prazos estabelecidos pela UFF.

2.4. Em caso de deferimento da solicitação de transferência obrigatória (Ex Officio) e depois
de finalizado o registro da nova matrícula, o discente que não proceder à inscrição em disciplinas no
período aprovado para sua trasnferência terá sua matrícula na UFF cancelada.

QUAIS DOCUMENTOS SÃO NECESSÁRIOS?

Requerimento de Transferência Obrigatória (preenchido, assinado e digitalizado - cópia simples);

Documento Oficial de Iden�ficação do interessado (cópia simples);

CPF, caso não conste no documento oficial de iden�ficação (cópia simples);

http://www.uff.br/?q=processo/transferencia-obrigatoria-ex-officio


Histórico escolar atualizado da graduação do interessado, onde preferencialmente conste o �po de
ingresso no Sistema Público de Ensino Superior - forma/modalidade de ingresso no curso da ins�tuição
pública de ensino superior (Nato-digital ou cópia simples);

Fluxograma (ou matriz curricular) do curso de origem do interessado (Nato-digital ou cópia simples);

Programa ou Conteúdo programá�co(s) da(s) disciplina(s) cursada(s) e a�vidade(s) cumprida(s) (Nato-
digital ou cópia simples);

Declaração de matrícula na ins�tuição de origem do interessado (Nato-digital ou cópia simples); e

Comprovação do �po de ingresso no Sistema Público de Ensino Superior - Declaração da
forma/modalidade de ingresso no curso da ins�tuição pública de ensino superior de origem (Nato-
digital ou cópia simples). Observação: Este documento deverá ser apresentado pelo interessado caso
essa informação não conste no Histórico Escolar.

Ato de transferência ex-officio ou remoção: dependendo do caso, pode ser um dos seguintes: cópia de
publicação em Diário Oficial, Bole�m do Exército ou da Aeronáu�ca; Folha de Alterações da Caderneta
de Registro do servidor da Marinha, onde consta o desligamento (Nato-digital ou cópia simples);

Declaração original da autoridade maior do órgão competente constando a remoção ou transferência
ex-officio, com data da remoção, locais de origem e de des�no (Nato-digital ou cópia simples).

 

DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA:

a) Cer�ficado de Reservista, para sexo masculino (cópia simples);

b) Histórico Escolar do Ensino Médio (cópia simples);

c) Cer�ficado de conclusão do Ensino Médio (cópia simples); e

d) 1 foto 3X4.

QUAL É A BASE LEGAL?

 Lei nº 9.536, de 11 de dezembro de 1997

Regulamento dos cursos de graduação da UFF; e

Instrução de Serviço PROGRAD nº 22, de 22/10/2020.

Criado por ***942307**, versão 2 por ***942307** em 05/11/2020 12:07:03. 

Anexos: 
MP_Transferência Obrigatória_Ex Officio_v.03.pdf 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9536.htm
http://www.uff.br/sites/default/files/001-2015_regulamento_do_curso_de_graduacao_0.pdf
http://www.noticias.uff.br/bs/2020/10/194-20.pdf#page=40
https://sei.uff.br/sei/controlador.php?acao=base_conhecimento_download_anexo&acao_origem=base_conhecimento_visualizar&id_anexo=132205&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000913&infra_hash=db7357889badac873d4821bb2b83fe8fd6af9f11aae43ac0126f1fc17af08c7d

