
 
EDITAL N◦ 22/2014. 

 
 
O Centro Universitário Euro-Americano - 
UNIEURO torna público o presente edital para 
atender a Portaria MEC/SERES n.º 773 de16 
dedezembro de 2014, publicada no Diário 
Oficial da União, n◦ 244, Seção 1, de 17 de 
dezembro de 2014. 

 
 

O Centro Universitário Euro-Americano (UNIEURO) torna público o presente 
edital para atender a determinação da Portaria MEC/SERES n.º 773 de 16 de 
dezembro de 2014, publicada no Diário Oficial da União, n◦ 244, Seção 1, de 
17 de dezembro de 2014 que dispõe sobre os procedimentos de 
aproveitamento de estudos necessários para a regularização da vida 
acadêmica dos alunos da Faculdade Alvorada de Educação Física e Desporto, 
descredenciada pelo despacho n.º SERES/MEC n.º 165 de 06 de setembro de 
2013, alterando a Portaria MEC 336. 
 
I – Das disposições gerais: 
1. Poderão participar deste edital os alunos dos cursos de graduação em 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, LETRAS, TURISMO, SISTEMA DE 
INFORMAÇÃO e Cursos de PÓS-GRADUAÇÃO da Faculdade Alvorada de 
Educação Física e Desporto, em que o Unieuro ficou responsável pela 
guarda do acervo residual, com vínculo confirmado junto a esta, além da 
participação no ENADE, para os casos em que se aplique. 

2. Neste edital as solicitações dividir-se-ão em dois grupos: o primeiro inclui 
os alunos regularmente matriculados no Unieuro, mediante a transferência; 
e o segundo os alunos que não possuem vínculo acadêmico com o 
Unieuro, ou seja, aqueles submetidos à transferência, porém não se 
matricularam no Unieuro. 

3. Os alunos enquadrados no primeiro grupo deverão solicitar o procedimento 
na Central de Atendimento utilizando o seu número de identificação (CPD), 
conforme prazo estabelecido no item III. 

4. Os alunos enquadrados no segundo grupo deverão fazer sua solicitação na 
Sala de Matrícula na Unidade da Asa Sul, localizada na Avenida das 
Nações, Trecho 0, Conjunto 5, Asa Sul, Brasília, DF, das 9h às 20h, 
conforme prazo estabelecido no item III. 

5. Os alunos do segundo grupo pagarão pelos serviços prestados os 
seguintes valores:  

 
 
 
 
 
 
 



 
Código Serviço Valor do 

serviço 

306 Alvorada (Análise de Documentos – Portaria MEC 
336/2014) 
Observação: Análise de documento conforme previsto 
no artigo 1º. da Portaria 773. 

R$100,00 
(cem reais) 

 
6.  Todos os demais serviços ofertados pelo Unieuro seguem a tabela de 

valores dos alunos regularmente matriculados. 
7.  Os procedimentos estabelecidos na Portaria MEC 773/2014 e definidos 

neste edital só se aplicarão uma única vez. 
II – Da análise de documentos: 
1. Todos os documentos escolares emitidos pela Faculdade Alvorada de 

Educação Física e Desporto, antes do descredenciamento,deverãoser 
apresentados pelo aluno até o momento de solicitação da análise.Só serão 
levados em consideração históricos escolares e declaração de conclusão 
de cursoos quais deverão ter assinaturas com firma reconhecida. 

2. O aluno assume total responsabilidade civil e penal pela veracidade das 
informações e documentos apresentados no processo deste edital.  

3. A análise será feita no período estabelecido no calendário de prazos do 
item III. Se for necessário solicitar informações complementares a outros 
órgãos, o prazo durante esse período ficará suspenso. 

4. Após análise dos documentos, conforme previsto no artigo 1º da Portaria 
MEC 773/2014,àqueles que obtiverem resultados satisfatórios 
integralizando a matriz curricular do seu respectivo curso, terão os registros 
no histórico escolar devidamente realizados, previamente à declaração de 
conclusão de curso. Na impossibilidade de concessão da declaração de 
conclusão de curso, o Centro Universitário Euro-Americano – Unieuro 
emitirá o histórico escolar do aluno. 

5. Após a colação de grau, o discente deverá solicitar o diploma, sendo este 
emitido pelo Centro Universitário Euro-Americano – Unieuro, com base no 
artigo 3◦ da Portaria MEC 773/2014, no prazo previsto de 90 dias, da 
solicitação. 
 

III – Dos Prazos 
Procedimento Data de 

Início 
Data de 
Termino 

Protocolo solicitando a análise descrita na Portaria 
773 

05/01/2015 31/03/2015 

Análise das solicitações 21/01/2015 30/05/2015 

*Prazo para divulgação do resultado das análises: até 60 dias após o protocolo 
de solicitação. 
 
IV - Das Disposições Gerais 
1. Não será aceita a entrega de documentos complementares e/ou a retirada 

dos mesmos após a solicitação de Análise de documentos, pois todos os 



 
registros deverão fazer parte do acervo da Instituição para possível 
validação dos procedimentos aplicados. 

2. A inscrição do candidato implicará na aceitação total e incondicional das 
disposições e instruções constantes neste Edital. 

3. Para validação das inscrições será confirmada a vinculação do estudante à 
Faculdade Alvorada de Educação Física e Desporto, recorrendo às 
informações constantes do Censo da Educação Superior e participação no 
ENADE. 

4. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a divulgação de 
todos os atos, Editais complementares e comunicados referentes a este 
Edital, seja nos murais de divulgação oficiais ou por meio da página 
eletrônica da Instituição. 

5. É de responsabilidade exclusiva do candidato a obtenção de todas as 
informações referentes ao presente edital e na portaria n.º773 de 16 de 
dezembro de 2014.  

6. O prazo de validade deste Edital será somente para este procedimento, não 
podendo ser prorrogado. 

7. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Reitora do Unieuro. 
 

Brasília (DF), 29 de dezembro de 2014. 
 

Profa. Ms. Cristina Nitz da Cruz 
Reitora do Unieuro 

 
 
 


