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UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS - IFCH 

 
 
 
 

NORMAS COMPLEMENTARES PARA TRANSFERÊNCIA 
INTERNA, TRANSFERÊNCIA EXTERNA FACULTATIVA E 

APROVEITAMENTO DE ESTUDOS – 2020.1 
 

           A Direção do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro faz saber que estão abertas as 
inscrições para a seleção de candidatos com vistas à Transferência Interna, 
Transferência Externa Facultativa e Aproveitamento de Estudos, no Curso de 
Bacharelado/Licenciatura em Filosofia, para o 1º. Semestre de 2020, de 
acordo com o ATO EXECUTIVO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 
30/REITORIA/2019. 
 
 
1. PRAZO, LOCAL E HORÁRIO PARA A INSCRIÇÃO DE 
CANDIDATOS: 
 
 1.1. Prazo: 
 
               O IFCH receberá os requerimentos de Transferência Interna, 
Transferência Externa Facultativa e Aproveitamento de Estudos de 
08/10/2019 a 11/10/2019 em formulário próprio, acompanhado da 
documentação exigida. 
 
Obs.: - Não será aceito requerimento se a documentação estiver incompleta.  
          - Não serão aceitos documentos que apresentarem rasuras. 
 
 1.2.  Local da inscrição: IFCH - Secretaria do IFCH - 9º andar – bloco 
B - sala 9006 - Rua: São Francisco Xavier, 524 – Maracanã – Rio de Janeiro  
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 1.3. Horário: Das 09h às 12h e das 16h às 19h. 
 

 
2. CRONOGRAMA PARA REALIZAÇÃO DA SELEÇÃO EM 

TRANSFERÊNCIA EXTERNA FACULTATIVA E 
APROVEITAMENTO DE ESTUDOS: 

 
 2.1. Data da realização da prova escrita: 
 
 As provas escritas para TRANSFERÊNCIA EXTERNA 
FACULTATIVA E APROVEITAMENTO DE ESTUDOS para o Curso de 
Filosofia, serão realizadas no dia 16 de outubro de 2019, das 13 às 15 horas. 
 
 2.2. Local: Pavilhão João Lira Filho - Rua São Francisco Xavier, 
524, Maracanã, 9º andar, bloco F - Sala: RAV 92.  
 
3. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS: 
 
 3.1. Resultado da Prova Escrita: O resultado da prova escrita será 
divulgado no dia 21/10/2019 a partir das 12 horas na Secretaria do IFCH, sala 
9006-B. 
 
         3.2. Resultado da Classificação Preliminar Para Transferência 
Interna, Transferência Externa Facultativa e Aproveitamento De 
Estudos: O resultado da classificação preliminar para transferência 
facultativa externa, transferência facultativa interna e Aproveitamento de 
Estudos será divulgado no dia 23/10/2019 a partir das 14 horas na Secretaria 
do IFCH, sala 9006-B. 
 a 
 3.3. RESULTADOS FINAIS: A divulgação dos resultados finais de 
todo o processo de seleção será efetuada pelo DAA no dia 16/01/2020. 
 
 

 
4. SELEÇÃO: 
 

4.1. TRANSFERÊNCIA INTERNA: 
 
 O processo de Transferência Interna abrange seis etapas distintas de 
caráter eliminatório: 
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 a) Seleção realizada pela Unidade Acadêmica do curso pretendido 
definida em Normas Complementares; 
 
 b) Classificação, dentro do número de vagas, dos candidatos aprovados 
na Unidade Acadêmica; 
 
 c) Análise pelo Departamento de Orientação e Supervisão Pedagógica -
DEP/SR-1 da documentação exigida; 
 
 d) Análise do Histórico Escolar (coeficiente de rendimento) 
apresentado pelo candidato; 
 
 e) O resultado da análise do Histórico Escolar terá caráter 
classificatório; 
 

f) No caso de empate para preenchimento de vaga será usado como 
critério: maior coeficiente de rendimento constante no Histórico Escolar 

 
4.2. TRANSFERÊNCIA EXTERNA FACULTATIVA: 
 
O processo de Transferência Externa Facultativa abrange as seguintes 

etapas abaixo relacionadas: 
 
a) Exame de seleção realizado pela Unidade Acadêmica do curso 

pretendido e definido em Normas Complementares: 
 

- A seleção será feita através de prova escrita que avaliará a 
demonstração de conhecimento da matéria, profundidade de conteúdo, 
clareza de exposição; 

 
 - A prova escrita será dissertativa; 
 
 - A prova escrita versará sobre o programa anexo a este edital 
elaborado a partir de temas referidos na bibliografia em anexo I; 
 
 - A prova escrita terá duração máxima de 02 (duas) horas e, após ser 

entregue pelo candidato, será confiada à guarda da Comissão 
Examinadora; 

 



 4 

 - A prova escrita terá caráter eliminatório e classificatório, para fins de 
preenchimento de vagas disponíveis, até o limite de vagas estabelecido 
pelo IFCH; 

 
 - Considerar-se-á aprovado o candidato que obtiver nota igual ou 

superior a 7,0 (sete) na prova escrita; 
 
 - O candidato não aprovado na prova escrita estará automaticamente 

eliminado da seleção; 
 
 - No dia da prova escrita os candidatos deverão chegar ao local com 

meia hora de antecedência, munidos de documento de identificação. 
 
 - Cabe ao candidato trazer caneta esferográfica azul ou preta para a 

realização da prova. 
 

 
 4.3. APROVEITAMENTO DE ESTUDOS:  
 

 O processo de Aproveitamento de Estudos abrange as etapas a seguir 
em caráter eliminatório: 
 
 a) Seleção realizada pela Unidade Acadêmica do curso pretendido 
definida em Normas Complementares; 
 
 b) Classificação, dentro do número de vagas, dos candidatos aprovados 
na Unidade Acadêmica;  
 
 c) Análise pelo Departamento de Orientação e Supervisão Pedagógica – 
DEP/SR-1 – da documentação; 
 
  d) Todos os candidatos serão submetidos a uma prova escrita 
dissertativa, elaborada a partir de temas referidos na bibliografia em anexo I; 
 

 e) A prova escrita avaliará a demonstração de conhecimento do tema 
clareza de exposição e orientação lógica do pensamento; 
 

f) A prova escrita terá duração máxima de 02 (duas) horas e, após ser 
entregue pelo candidato, será confiada à guarda da Comissão Examinadora; 
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g) A prova escrita terá caráter eliminatório e classificatório para 
preenchimento das vagas disponíveis, até o limite de vagas estabelecido pelo 
IFCH; 
 

h) Considerar-se-á aprovado o candidato que obtiver nota igual ou 
superior a 7,0 (sete) e, portanto, reprovado o candidato que obtiver nota 
inferior a 7,0 (sete); 
 

i) O candidato não aprovado na prova escrita estará automaticamente 
eliminado da seleção; 

 
j) Em caso de empate na nota a classificação obedecerá a ordem do 

mais velho para o mais novo, caso os aprovados ultrapassem o número de 
vagas. 
 

 
 

 
 
 

ANEXO I 
  
 
PROGRAMA DA PROVA ESCRITA (Bibliografia) para o Curso de 
Filosofia:  
 
CANDIDATOS À TRANSFERÊNCIA EXTERNA FACULTATIVA E 
APROVEITAMENTO DE ESTUDOS: 
 
      
1) Marcondes, Danilo – Textos Básicos de Filosofia.Rio de Janeiro: 
Editora Zahar. 
 
 2) Rezende, Antonio (organizador)- Curso de Filosofia. Rio de Janeiro: 
Editora Zahar. 
 
 
 
 
 




