
FACULDADE NOVA ROMA
EDITAL 2021.1 

TRANSFERÊNCIA EXTERNA



EDITAL Nº 02 – TRANSFERÊNCIA EXTERNA

A Diretoria da FACULDADE NOVA ROMA, entidade de ensino superior, recredenciada 
pelo Governo Federal através da portaria ministerial Nº 431 de 20/04/2020, DOU em 
30/4/2020, Edição 82, Seção 1, Páginas 62/63, mantida pelo CENTRO BRASILEIRO 
DE PROFISSIONALIZAÇÃO EMPRESARIAL LTDA – CBPE declara aberto o 
processo seletivo das vagas para Transferência Externa.

1. DA VALIDADE

1.1. O processo seletivo para transferência externa anunciado nesse edital terá 
validade para a admissão no primeiro semestre do período letivo de 2021, nos cursos 
Bacharelado em Administração, Bacharelado em Ciências Contábeis, Bacharelado em Ciência 
da Computação, Bacharelado em Direito, Bacharelado em Engenharia de Produção, 
Bacharelado em Engenharia Civil, Superior Tecnológico em Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas, Superior Tecnológico em Gestão Comercial, Superior Tecnológico em Gestão de 
Recursos Humanos, Superior Tecnológico em Gestão Financeira, Superior Tecnológico em 
Logística e Superior Tecnológico em Processos Gerenciais. Todas as vagas serão 
disponibilizadas no período Matutino e Noturno oferecido pela faculdade, dentro do limite 
de vaga oferecido pela faculdade.

2. DAS INSCRIÇÕES

2.1. A inscrição para o processo de transferência poderá ser feita pelo candidato 
através do site www.faculdadenovaroma.com.br ou presencialmente no setor 
comercial da unidade da Madalena.

2.2 o prazo para realização da matrícula é de 01/12/2020 a 15/03/2021.

3. DAS VAGAS

3.1 Serão ofertadas de acordo com a disponibilidade até o limite de vagas remanescentes do 
curso; 
3.2 O candidato deverá ficar atento ao prazo para garantir a vaga no curso de acordo 
com o item 2.2.

4. DA MATRÍCULA

4.1 O candidato adquirirá direito à matrícula no curso, após realizar o pagamento do 
boleto.

4.2.  Requisitos para Transferência Externa:

O aluno deverá estar em situação regular junto à instituição de ensino superior de origem 
(matriculado ou trancado dentro do prazo estabelecido pela instituição). Somente serão 
permitidos ingressos por transferência para cursos de áreas afins, de acordo com o disposto no 
art. 49 da Lei nº 9394/96 (LDB) do MEC. 

4.3 Documentações necessárias:



- Histórico Acadêmico, fornecido pela instituição de origem, com regime de aprovação no 
vestibular ou outras formas de ingresso, aprovação por disciplinas e carga horária; 
Declaração de situação no ENADE (Solicitar na IES de origem, caso não conste no histórico); 

- Programas das disciplinas cursadas (Ementas); 

- Cópia do Histórico (ficha 19) 

- Cédula de identidade, CNH; 

- CPF; 

- Título de eleitor (com o último comprovante de quitação eleitoral); 

- Certidão de nascimento ou casamento; 

- Reservista;

- Uma foto 3x4 recente; 

- Comprovante de Residência atualizado.

4.4 O candidato deve comparecer a Faculdade Nova Roma, unidade Madalena para 
apresentar original e cópia dos documentos ou enviar via e-mail para o departamento 
comercial.

5. DO REGIME ESCOLAR E SEMESTRALIDADE

5.1 A semestralidade do curso será paga em 6 (seis) parcelas mensais, sendo a 1ª 
parcela quitada no ato da matrícula e as restantes no vencimento 05 de cada mês;

5.2 Caso o candidato pretenda requerer financiamento através do FIES, deverá 
realizar inscrição exclusivamente por meio do sistema Informatizado do FIES 
(SISFIES), sobre o qual a instituição de ensino superior não possui qualquer 
ingerência;

5.3 Caso o candidato pretenda requerer bolsa através do PROUNI, deverá realizar 
inscrição exclusivamente no site do PROUNI, sobre o qual a instituição de ensino 
superior não possui qualquer ingerência;

5.4 Caso o candidato pretenda requerer desconto através de convênios de empresas 
parceiras, consultar o departamento comercial (Contato no site).

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

6.1 A Faculdade Nova Roma poderá, a seu critério e em atendimento aos interesses 
da instituição, prorrogar os prazos estabelecidos para a inscrição de candidatos a 
transferência externa.

Recife, 27 de novembro de 2020.

A Direção


