
 

 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS-UNITINS  

 

EDITAL DE TRANSFERÊNCIA EXTERNA 2012/1-01   

 

O Reitor da Fundação Universidade do Tocantins-UNITINS, no uso de suas atribuições e em 

conformidade com a legislação vigente, torna público, pelo presente Edital, aprovado pela 

PROGRAD, CCS e REITORIA, que estarão abertas, as inscrições para o processo seletivo de 

Transferência Externa para o semestre de 2012/1, para preenchimento de 73 ( setenta e três) 

vagas remanescentes dos cursos de graduação presencial (Anexo I) oferecidas por esta IES.  

 

I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1. O candidato deverá conhecer este Edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos 

exigidos para se inscrever no curso escolhido. A efetivação da inscrição do candidato implicará no 

conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, sobre as 

quais não poderá alegar desconhecimento. 

1.2 A seleção será planejada, executada pela Coordenação de Concursos e Seleções, sob a 

responsabilidade da Pró-Reitoria de Graduação da UNITINS. 

1.3 Poderão candidatar-se à transferência externa para entrada no 3º (terceiro) e 4º (quarto) períodos 

para os cursos de graduação presenciais da UNITINS estudantes regularmente matriculados no 

semestre de 2012/1 em cursos de outras Instituições de Ensino Superior, devidamente autorizados 

de acordo com a legislação específica em vigor. 

  

II - DAS VAGAS 

 

2.  Serão oferecidas 73 (setenta e três)  vagas, distribuídas de acordo com o Anexo I - deste edital. 

 

III - DOS REQUISITOS 

 

3. Constituem-se requisitos para o ingresso na UNITINS, por meio do processo seletivo de  

transferência, a ser comprovado no ato do cadastramento: 

I. ser o curso/modalidade/habilitação, no qual encontra-se regularmente vinculado 

(matriculado) no semestre letivo de 2012/1 na instituição de origem,  reconhecido ou 

legalmente autorizado;  

II. ter vínculo (matricula) com o curso objeto da transferência,  e ter cursado pelo menos 2 

(dois) períodos na Instituição de Origem e que  não esteja a mais de 2 (dois) períodos em 

situação de trancamento de matrícula. 



III. Ter bem claro que as disciplinas que são Pré-Requisitos nesta IES, caso o candidato não 

tenha cursado, este terá que cursá-las, pois os pré-requisitos implicam no trancamento das 

subsequentes.   

 

IV - DA INSCRIÇÃO E DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS 

 

4.1 A inscrição para o Processo Seletivo de Transferência da UNITINS/2012/1 será feita 

exclusivamente via Internet, por meio do endereço eletrônico http://concursos.unitins.br/concursos/ 

das 8h30min do 08/02/2012 até as 23h59min do 12/02/2012, ficando definido o dia 13/02/2012 como 

último dia para pagamento do boleto referente à inscrição. 

4.2 A coordenação de concursos e seleções não se responsabilizará por inscrição via Internet não 

recebida por motivos de ordem técnica relacionados ao computador, a falhas de comunicação, ao 

congestionamento das linhas de comunicação ou outros fatores, também de ordem técnica, que 

impossibilitem a transferência de dados. 

4.3 A taxa de inscrição será de R$ 80,00 (oitenta reais) para todos os cursos.   

4.3.1 O pagamento do valor da inscrição deve ser realizado via boleto bancário emitido 

exclusivamente na página de internet da seleção, http://concursos.unitins.br/concursos/, não será 

aceito nenhum outro tipo de pagamento. 

4.4 O candidato no ato da inscrição deverá optar pelo curso de graduação  que deseja concorrer. 

4.5  Não se admitirá  inscrição condicional ou extemporânea.  

4.6 Considera-se inscrição extemporânea aquela em que o pagamento da taxa de inscrição ocorrer 

após o período de inscrição estabelecido neste Edital.  

4.7 Não serão aceitas inscrições por fax, carta, e-mail ou qualquer outro meio diverso do especificado 

no item 4.1.   

4.8 As informações prestadas no Formulário de Inscrição são de inteira responsabilidade do 

candidato. 

4.9 No período 13/02/2012 a 16/02/2012, o candidato deverá entregar os seguintes documentos:  

I. confirmação de inscrição impressa pela página da seleção e assinada pelo candidato; 

II. histórico escolar (original ou cópia autenticada); 

III. cópia da estrutura  curricular do curso superior de graduação da IES de origem; 

IV. cópia dos programas/planos de ensino das disciplinas cursadas com aproveitamento, 

com carimbo e assinatura de autenticidade da IES de origem; 

V. cópia do ato de autorização e/ou reconhecimento e/ou renovação de reconhecimento do 

curso superior de graduação, caso não conste no histórico escolar; 

VI. comprovante de matrícula no semestre 2012/1. 

VII. Os documentos originais ou devidamente autenticados, descritos no item 4.9 e nos 

subitens de I a VI, deverão ser entregues, em envelope lacrado, na Coordenação de 

Concursos e Seleções na sede da UNITINS - Situada na 108 Sul Alameda 11 Lote 03 Cx. 

Postal 173 - CEP.: 77020-122 - Palmas-TO, das 8h às 11h  e das 14 às 17h.  

http://concursos.unitins.br/concursos/
http://concursos.unitins.br/concursos/


VIII. O envelope lacrado deverá conter todos os documentos constantes no item 4.9 e nos 

subitens de I a VI. A falta  de algum documento implica na desclassificação do candidato. 

IX. A Coordenação de Concursos e Seleções na sede da UNITINS não fará conferência da 

documentação no local da inscrição, sendo esta de inteira responsabilidade do candidato. 

  

4.10   É facultado, ao candidato que esteja impossibilitado de comparecer nos locais descritos nos 

itens 4.9; deste edital, conforme o caso, fazer a entrega da documentação por meio de 

procurador legalmente constituído.  

 

4.11  A UNITINS divulgará o local da realização das provas e as inscrições deferidas e indeferidas 

no sítio http://concursos.unitins.br/concursos/  no dia 22/02/2012.  

 

V - DAS PROVAS 

 

5.1 As provas do processo Seletivo de Transferência Externa 2012/1 serão compostas de 3 (três) 

questões discursivas. O conteúdo específico das provas consta no ANEXO II deste Edital.  

5.2 As provas para o processo Seletivo de Transferência da UNITINS/2012 terão duração de 3 (três) 

horas e serão realizadas no dia 23/02/2012 (quinta-feira) das 19h às 22h na sede da UNITINS 

Situada na 108 Sul Alameda 11 Lote 03 - Palmas-TO. 

5.3 As provas terão início, rigorosamente, às 19 horas com término previsto para as 22 horas, 

devendo o candidato comparecer ao local de prova com 45 minutos de antecedência, munido do 

documento original de Identidade e caneta esferográfica azul. 

5.4 No dia de realização das provas, não será permitido ao candidato entrar no ambiente de provas 

com aparelhos eletrônicos e, quaisquer materiais de consulta. 

5.5 A UNITINS não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos, documentos pessoais ou 

de equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização das provas nem por danos neles 

causados. 

5.6 Não será permitido ao candidato entrar no local de provas portando armas de qualquer natureza, 

mesmo que apresentem porte legal de armas. 

5.7 O candidato poderá deixar o local de prova somente depois de decorrida 1 (uma) hora do seu 

início. 

5.8 Não será aplicada prova em local, data ou horário diferente do predeterminado em edital ou em 

comunicado. 

5.9 Não será admitido ingresso de candidato no local de realização da prova após o horário fixado 

para o seu início. 

5.10 Ao candidato, somente será permitido afastar-se do ambiente de prova com o acompanhamento 

de um fiscal devidamente identificado. 

5.11 Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação da prova em 

razão do afastamento de candidato da sala de prova. 

http://concursos.unitins.br/concursos/


5.12 O candidato que se retirar do ambiente de prova sem o acompanhamento de um fiscal não 

poderá retornar ao mesmo local, em hipótese alguma, ficando automaticamente desclassificado. 

 

VI - DA PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

6.  A relação dos candidatos classificados tem a data prevista para ser publicada oficialmente no 

endereço sítio http://concursos.unitins.br/concursos/, no 27/02/2012. 

6.1 A UNITINS não se compromete com a publicação de relações de candidatos classificados por 

outro meio que não seja o definido no item 6 deste edital.  

 

 

VII - DO CADASTRAMENTO E DO REMANEJAMENTO 

 

7. O cadastramento dos candidatos selecionados para o 3º e 4º período letivo, por meio do Processo 

Seletivo de Transferência/2012/1, será realizado no período de 27/02/2012 a 29/02/202, das 14h às 

22h na Secretaria do CAMPUS I, situado na Quadra 104 Sul Rua: SE 03, Nº 37 - Plano Diretor Sul, 

(atrás do Pneus Mil) obedecendo às condições descritas a seguir.  

7.1  No ato do cadastramento, o interessado deverá entregar os seguintes documentos:  

I. Uma foto 3X4  -  (recente); 

II. Cadastro de pessoas físicas do Ministério da Fazenda - CPF ( cópia legível e autenticada);  

III. Carteira de identidade - (uma cópia legível e autenticada);  

IV. Certidão de Nascimento ou Casamento - (cópia legível e autenticada); 

V. Título de Eleitor e último comprovante de votação ou certidão de quitação Eleitoral; 

VI. Certificado de Reservista ou declaração de se encontrar quites com o Serviço Militar, no caso 

de candidatos do sexo masculino e maiores de 18 anos (uma) (cópia legível e autenticada);  

VII. Histórico Escolar do Ensino Médio - (original ou cópia autenticada); 

VIII. Diploma ou Certificado de Conclusão de Ensino Médio - (original ou cópia autenticada); 

IX. Comprovante de vínculo (comprovante de matrícula no semestre 2012/1) com a instituição 

de origem - (original); 

X. Histórico escolar atualizado no qual constem os componentes curriculares e eletivos 

cursados, com suas cargas horárias e resultados obtidos, distribuídos nos períodos 

letivos em que foram cumpridos devidamente assinado pela Secretaria Acadêmica - 

(original); 

XI. Documento que comprove a autorização ou reconhecimento do curso superior de graduação- 

(original ou cópia autenticada); 

XII. Programas dos componentes curriculares cursados na instituição de origem, devidamente 

autenticados.  

XIII. Procuração pública ou particular, se for o caso - (cópia autenticada ou original);  

 

http://concursos.unitins.br/concursos/


7.2 Em nenhuma hipótese, será (ao) aceito (s) pedido (s) de cadastramento em períodos, horários e 

locais diversos dos indicados neste edital.  

7.3. O cadastramento poderá ser realizado mediante procuração do interessado, passada por 

instrumento público ou particular, este com firma reconhecida.  

7.4 O cadastramento dos candidatos classificados deverá ser realizado conforme endereço e data 

especificada no item 7, e seguirá as condições descritas nos subitens  7.1.  

 

VIII - DA MATRÍCULA 

 

8. A matrícula do aluno classificado e cadastrado será efetivada mediante o aconselhamento das 

coordenações dos respectivos cursos, no período de 27/02/2012 a 29/02/202 das 14h às 22h na 

Secretaria do CAMPUS I, situado na Quadra 104 Sul Rua: SE 03, Nº 37 - Plano Diretor Sul. 

8.1 O aluno, que não comparecer no período de cadastramento e efetivação da matrícula nos prazos 

estabelecidos ou não estiver com a documentação completa no momento da matrícula, conforme 

item 7 e 8, perderá o direito à vaga, sendo que imediatamente será convocado o candidato 

subsequente classificado. 

 

IX - DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

9. O candidato beneficiado na forma deste edital deve submeter-se às exigências resultantes das 

especificidades da estrutura curricular do curso que o receber.  

10. Será eliminado, em qualquer etapa, mesmo após a matrícula, o candidato classificado que 

tenha participado do Processo Seletivo, mediante apresentação,  de documentos inidôneos ou 

declaração de informações falsas, sujeitando-se, ainda, às sanções da lei. 

12. O aproveitamento dos componentes curriculares cursados em outras instituições se fará em 

conformidade com o regimento acadêmico desta IES. 

13. A UNITINS poderá solicitar ao candidato a qualquer tempo outros documentos que julgar 

necessários. 

14. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão responsável pelo presente processo seletivo a 

ser designada pela Pró-Reitoria de Graduação. 

 

 

Palmas/TO, 06 de fevereiro de 2012. 

 

Joaber Divino Macedo 

Reitor  

UNITINS 

 

 

 



 

ANEXO I  - DO EDITAL DE TRANSFERÊNCIA Nº001/2012 

 QUADRO DE VAGAS PARA O ANO DE 2012  

 

 

TRANSFERÊNCIA EXTERNA 

 

CURSOS 

 

TURNO 

Nº DE VAGAS PARA O 

3º 4º PERÍODO 

 

DIREITO 

Noturno (4º Período) 1 

Matutino (3º Período) 9 

ENG. AGRONÔMICA  

Integral (3º e 4º Período) 

9 

10 

SERVIÇO SOCIAL Noturno (4º Período) 10 

Matutino (3º Período) 5 

SISTEMAS DE 

INFORMAÇÃO 

Noturno (4º Período) 14 

Matutino (3º Período) 15 

TOTAL GERAL DE VAGAS 73 

 

ANEXO I I - DO EDITAL DE TRANSFERÊNCIA EXTERNA 001/2012/1  

CONTEÚDO DAS PROVAS  

 

CURSOS 

CONTEÚDO PARA A PROVA DE TRANSFERÊNCIA  

EXTERNA 

 

 

 

 

DIREITO 

Teoria Geral do Processo - O Estado-Juiz. Categorias 

jurisdicionais. Da norma processual. Da jurisdição e da competência. 

Do Poder Judiciário. Da organização judiciária. Do Ministério 

Público. Defensoria Pública. Advocacia Geral da União. 

Procuradoria do Estado. Do advogado. Da ação. Do processo. Do 

juiz. Das partes. Dos atos processuais. Do processo civil, do 

processo, dos procedimentos e das fases processuais. Do processo 

penal, do processo e dos procedimentos. 

Direito Constitucional I - Paradigmas constitucionais e o conceito 

de Constituição. Classificação. Tipologia constitucional. Ontologia 

das Constituições Escritas. Ciclos e fases do constitucionalismo. 

Evolução. Controle de constitucionalidade das leis. Dinâmica 

Constitucional. Natureza da aplicabilidade das normas 

constitucionais. Poder Constituinte. Supremacia da Constituição 

Federal. Reforma Constitucional. Apresentação e Metodologia da 

CF/88. Princípios Fundamentais. Direitos e Garantias Fundamentais.   

Direito Civil I - Noção de Direito Civil. Lei de Introdução ao Código 



Civil: eficácia, conflito e interpretação das normas jurídicas. Das 

Pessoas, Dos direitos de Personalidade. Das Pessoas Jurídicas. Do 

Domicílio. Da ausência. Dos bens jurídicos. Das diferentes classes 

de bens. Dos fatos jurídicos. Do negócio jurídico: defeitos, 

elementos acidentais, forma, prova, invalidade. Dos atos jurídicos 

lícitos e ilícitos. Da Prescrição e da Decadência.  

 

 

 

 

 

 

ENG. AGRONÔMICA 

Química Gera l - Reações Químicas; Estequiometria; 

Concentrações e estudo das soluções: definição e modos de 

expressar; Cinética Química; Equilíbrio Químico; Ácidos e Bases; 

Reações de Transferência de Elétrons – reações de óxido-redução; 

Fundamentos de Química Analítica; Experimental. 

Biologia Celular - Introdução ao estudo da célula. Métodos de 

estudo da célula. Princípios básicos de organização celular: vírus, 

procariontes, eucariontes. O sistema de membranas: a bicapa 

lipídica, proteínas e glicoconjugados. Transporte através de 

membranas. Endocitose. Retículo endoplasmático. Complexo de 

Golgi e reciclagem de membrana. Receptores e sinalização celular. 

Junções celulares e comunicação celular. O citosol. Componentes. 

Funções. Organelas: uma visão integrada. Mitocôndrias: estrutura e 

função. Cloroplastos e fotossíntese. Peroxissomos, 

hidrogenossomos e glicossomos. Citoesqueleto. Microtúbulos. 

Microfilamentos. Filamentos intermediários. Movimentos celulares. 

Transporte intracelular. Divisão celular. 

Anatomia e morfologia Vegetal - Citologia vegetal, com ênfase nos 

aspectos morfofisiológicos, organização de célula vegetal, conceito 

simplasto e aeroplasto; parede celular, composição química e 

arquitetura, organização do meristema e dos tecidos fundamentais, 

organização do eixo vegetativo, organização do eixo reprodutivo, 

características anatômicas de interesse taxonômico, características 

anatômicas de interesse ecológico e fitopatológicos. 

 

 

 

 

 

SERVIÇO SOCIAL 

Fundamentos Epistemológicos do Serviço Social  - A 

constituição e as bases de desenvolvimento da profissão na divisão 

social e técnica do mundo do trabalho. Compreensão dos 

fundamentos teóricos do Serviço Social nos diferentes períodos de 

sua trajetória à luz dos respectivos fundamentos epistemológicos e 

históricos. A focalização do Serviço Social como especialização do 

trabalho coletivo. Elementos constitutivos do processo de trabalho 

do Assistente Social no mundo contemporâneo. 

Fundamentos Históricos e Metodológicos do Serviço Social I - 



Expansão do capitalismo monopolista. O agravamento da questão 

social no capitalismo monopolista. A atuação do Estado e a 

necessidade do serviço social como profissão institucionalizada. O 

Serviço Social como prática social e o papel da Igreja Católica na 

qualificação dos agentes sociais leigos. 

Trabalho e Questão Social - A inserção do Brasil na divisão 

internacional do trabalho. A constituição das classes sociais, do 

Estado e as particularidades regionais. Desenvolvimento desigual e 

combinado na agricultura, indústria e serviços (setores primários, 

secundários e terciários). A reprodução da pobreza e da exclusão 

social nos contextos rural e urbano. As perspectivas 

contemporâneas de desenvolvimento e suas implicações sócio-

ambientais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMAS DE 

INFORMAÇÃO 

Arquitetura e Organização de Computadores -Análise dos Níveis 

de Máquina. Memória Virtual. Classificação de Arquiteturas. 

Conceitos de álgebra booleana, elementos básicos de hardware e 

execução de instruções em uma máquina. Arquitetura de 

microprocessadores: noções de circuitos lógicos combinacionais e 

seqüenciais. Nível de Máquina Convencional: endereçamento, uso 

de registradores, modos de endereçamento, formato e tipo de 

instruções, pilha e ponteiros. Nível de microprogramação: 

microarquitetura e microprograma. Programação Assembly. 

Máquinas RISC, CISC e EPIC. Técnicas de paralelismo. 

Algoritmos e Estruturas de dados I - Programação Estruturada. 

Tipos de representação algorítmica. Pseudocódigo. Fundamentos 

de algoritmos: Variáveis e Constantes, Aplicação das Estruturas de 

Controle (seqüência, seleção e repetição), estruturas de dados 

homogêneas: vetores e matrizes. Estruturas de dados heterogêneas 

(registros). Subrotinas - variáveis globais variáveis locais, 

procedimentos e funções, passagem de parâmetros. 

Algoritmos e Estrutura de Dados II - Tipos básicos de dados. 

Listas lineares e suas generalizações: listas ordenadas, listas 

encadeadas, pilhas e filas. Aplicações de listas. Árvores e suas 

generalizações: árvores binárias, árvores de busca, árvores 

balanceadas (AVL), árvores B e B+. Aplicações de árvores. 

Introdução a grafos. Compressão de dados. 

 


