
RESOLUÇÃO CEPE No 008, DE 16 DE ABRIL DE 2019. 

 

Aprova Novo Regulamento de Transferências Internas 

de Turno nos Cursos Superiores de Graduação, da 

UEPG. 

 

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, no uso de 

suas atribuições legais e estatutárias, na reunião do dia 16 de abril 

de 2019, considerando os termos do expediente protocolado sob no 

17.669 de 12.11.2018, que foi analisado pela Câmara de 

Graduação, através do Parecer deste Conselho sob no 017/2019, 

aprovou e eu, Vice-Reitor, sanciono a seguinte Resolução: 

 

Art. 1o Fica aprovado o Novo Regulamento de Transferências 

Internas de Turno nos Cursos Superiores de Graduação, da Universidade Estadual 

de Ponta Grossa – UEPG, na forma do Anexo que passa a integrar este ato legal. 

 

Art. 2o Revogam-se as disposições em contrário, em especial a 

Resolução CEPE no 040, de 07 de agosto de 2001. 

 

Art. 3o Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

Reitoria da Universidade Estadual de Ponta Grossa. 

 

 

 

                                                                                 Everson Augusto Krum, 

                                                                                                          Vice-Reitor. 
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REGULAMENTO DE TRANSFERÊNCIAS INTERNAS DE TURNO NOS CURSOS 

SUPERIORES DE GRADUAÇÃO, DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA  

 

 

Art. 1o A Universidade Estadual de Ponta Grossa – UEPG possibilitará a 

transferência interna de um turno para outro de acordo com critérios e normas do presente 

Regulamento. 

 

Art. 2o A transferência de turno será concedida a qualquer tempo a 

acadêmicos(as) de um mesmo curso a partir do 2o semestre do 1o ano letivo. 

 

§ 1o A transferência de turno poderá ocorrer até duas (2) vezes durante o curso. 

 

§ 2o O deferimento à solicitação de transferência só ocorrerá mediante o 

atendimento dos seguintes requisitos: 

 

I - existência de disponibilidade de vagas oriundas de processos de trancamento 

ou abandono oficializado; 

 

II - existência de espaço físico na turma do turno pleiteado; 

 

III - não esvaziamento da turma original do aluno, tomando como limite, 

cinquenta por cento (50%) das vagas preenchidas naquele ano letivo; 

 

IV - inexistência de impacto negativo na carga horária do(a) professor(a) do 

estágio obrigatório. 

 

Art. 3o Os pedidos de transferência serão avaliados pelo Colegiado de Curso e, 

em caso de deferimento, a mudança de turno é informada à Pró-Reitoria de Graduação – 

PROGRAD, através de despacho no respectivo processo. 

 

Art. 4o A solicitação de transferência deverá ser feita pelo acadêmico, no 

Protocolo Geral e instruída mediante anexação de documentação que justifique a mesma, 

comprovando empecilhos de frequência no turno original. 

 

§ 1o São considerados empecilhos de frequência no turno original: 

 

I - horário de trabalho, mediante comprovação do empregador, que passou a ser 

coincidente com o horário de aulas; 
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II - mudança de residência para cidade vizinha e que dificulte o transporte 

coletivo no horário do turno original, mediante comprovação; 

 

III - estado mórbido, comprovado através de atestado médico, que impeça o 

acadêmico de frequentar o turno original. 

 

§ 2o A ordem de análise dos processos obedecerá rigorosamente a data e hora 

do protocolo. 

 

Art. 5o Após o informe por parte do Colegiado de Curso, do deferimento da 

solicitação, a PROGRAD procederá alteração no sistema e publicará Ordem de Serviço  

oficializando a transferência de turno. 

 

Art. 6o Os casos omissos serão avaliados e deliberados em reunião do 

Colegiado de Curso e informados à PROGRAD, via despacho e anexação de Ata 

respectiva. 


