
EDITAL N◦ 08/2014.

O  Centro  Universitário  Euro-Americano  - 
UNIEURO torna público o presente edital para 
atender a Portaria MEC/SERES n.º 336  de 28 
de maio de 2014, publicada no Diário Oficial da 
União,  n◦  101,  Seção  1,  de  29  de  maio  de 
2014.

O Centro Universitário Euro-Americano (UNIEURO) torna público o presente 
edital para atender a determinação da Portaria MEC/SERES n.º 336 de 28 de 
maio de 2014, publicada no Diário Oficial da União, n◦ 101, Seção 1, de 29 de 
maio  de  2014,  e  regulamentar,  também,  o  Exame  de  Proficiência  dos 
acadêmicos dos cursos de ADMINISTRAÇÃO, DIREITO, EDUCAÇÃO FÍSICA 
(LICENCIATURA),  FARMÁCIA,  FISIOTERAPIA e  NUTRIÇÃO  da  Faculdade 
Alvorada de Educação Física e Desporto, descredenciada pelo despacho n.º 
SERES/MEC  n.º  165  de  06  de  setembro  de  2013,   em  cumprimento  ao 
parágrafo 1º  do artigo 4º  da Portaria  MEC 336 que determina divulgar  aos 
estudantes as condições, os procedimentos e calendário para a submissão aos 
exames.

I – Das disposições gerais:
1. Poderão  participar  deste  edital  os  alunos  dos  cursos  de 

ADMINISTRTAÇÃO,  DIREITO,  EDUCAÇÃO  FÍSICA  (LICENCIATURA), 
FARMÁCIA,  FISIOTERAPIA  e  NUTRIÇÃO  da  Faculdade  Alvorada  de 
Educação  Física  e  Desporto  submetidos  ao  Processo  de  Transferência 
Assistida, 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 
assistida; e o segundo os alunos que não possuem vinculo acadêmico com 
o Unieuro, ou seja, aqueles submetidos à Transferência Assistida, 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 IX.  

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 IX.

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 2◦ da Portaria 336.

R$100,00
(cem reais)

307 Prova de Proficiência - Alvorada 
Observação: O valor do serviço, de cinquenta reais, 
refere-se ao custo de cada prova a ser realizada, 
ou seja, cada disciplina em avaliação deverá ter um 
requerimento  do  código  307  e  pagamento  do 
respectivo serviço.

R$50,00 
(cinquenta 

reais)

308 Recurso da Prova de Proficiência – Alvorada
Observação:  O  valor  do  serviço  de  trinta  reais 
refere-se ao custo de cada recurso a ser realizada, 
ou  seja,  cada  disciplina  recorrida  deverá  ter  um 
requerimento  do  código  308  e  pagamento  do 
respectivo serviço.

R$30,00 
(trinta 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 336/2014 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,  deverão ser 
apresentados pelo aluno até o momento de solicitação da análise. Só serão 
levados em consideração históricos escolares e declaração de conclusão 
de curso os 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 IX. 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 2º da Portaria 
MEC 336/2014, àqueles que obtiverem resultados satisfatórios, terão os 
registros no histórico escolar devidamente realizados, bem como a emissão 
da ata de colação de grau para assinatura e a declaração de conclusão de 
curso.

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 336/2014,  no  prazo  previsto  de  90  dias,  da 
solicitação.

6. Após as providencias previstas nos incisos I a V do artigo 2º da Portaria 
MEC  336/2014,  em  caso  de  não  ser  possível  comprovar  o  efetivo 



cumprimento das disciplinas necessárias para a integralização do curso, o 
aluno,  mediante  requerimento  expresso,  deverá  solicitar  avaliação  de 
conhecimento  (Prova  de  Proficiência)  para  fins  de  declaração  de 
proficiência  para  os  componentes  curriculares  não  comprovados  como 
cursados ou sem comprovação de aproveitamento.

7. A Prova de Proficiência não se aplica ao Trabalho de Conclusão de Curso, 
o  qual  deverá  ser  reapresentado,  e  também,  não  se  aplica  ao  Estágio 
Supervisionado, que deverá ser cursado pelo aluno, quando for o caso.

III – Da Prova de proficiência:
1. A Prova de Proficiência será executada pela Pró-Reitoria de Graduação em 

conjunto com um Coordenador de cada curso, designado para condução 
do processo de proficiência. 

2. A Prova  de  Proficiência  constará  de  uma avaliação  contendo  questões 
objetivas  e  discursivas,  na  proporção  de  sessenta  por  cento  (60%)  de 
questões objetivas e quarenta por cento (40%) de questões discursivas, 
relativas aos conteúdos previstos na disciplina, objeto do exame. A prova 
constará de, no mínimo, 20 questões e o valor de cada questão estará 
devidamente expresso na prova.

3. O  exame  de  proficiência  visa  avaliar  os  conhecimentos  adquiridos  na 
disciplina objeto de verificação.

4. O Exame de Proficiência constará de Prova Escrita, de caráter eliminatório, 
em uma única etapa.

5. A avaliação será específica para cada disciplina cujo aproveitamento for 
requerido.

6. A Prova Escrita deverá ser manuscrita, não sendo permitida a interferência 
e/ou a participação de outras pessoas, salvo quando houver necessidade 
de  atendimento  aos  portadores  de  necessidades  especiais,  sendo 
informado no ato da solicitação da prova o tipo de auxílio.

7. Em cada avaliação será atribuído nota em uma escala de 0,0 (zero) a 10,0 
(dez). 

8. Será emitido declaração de proficiência ao aluno que obtiver nota igual ou 
superior a seis (6,0).

9. Os candidatos deverão vir munidos de caneta esferográfica azul ou preta 
não sendo permitida a troca dos referidos materiais entre os candidatos.

10. Será atribuída nota zero à prova escrita a lápis.
11. O  candidato  não  poderá  utilizar  resumos,  gramáticas,  anotações  e 

quaisquer  outros  materiais  de  consulta  durante  a  realização  da  prova 
escrita.

12. Não será permitido,  durante  a prova,  portar  celular,  relógio ou qualquer 
outro tipo de aparelho eletrônico. 

IV - Do Local e Data das Provas
1. As provas serão realizadas de acordo com o calendário a ser publicado no 

dia 23 de outubro de 2014 na sede do Centro Universitário Euro-Americano 
localizado na Asa Sul. 

V - Do Horário das Provas
1. Na data de cada prova, os candidatos deverão comparecer ao local  de 

aplicação das mesmas com 30 minutos de antecedência da hora indicada.



2. As provas serão realizadas às 8h, 14h e 19h com prazo de tolerância para 
entrada na sala de aula de 15 minutos. 

3. Não será permitida a entrada de candidatos à sala de aplicação da Prova, 
após as 8h15min; 14h15min e 19h15min. 

4. Os  candidatos  devem  portar  um  documento  de  identidade  com  foto 
recente.

5. A duração  da  prova  será  de  3  horas,  nestas  incluídas  o  tempo  para 
preenchimento de gabarito definitivo, em sendo o caso.

VI - Dos Resultados
1. É de competência exclusiva da Pró-Reitoria Acadêmica, a divulgação dos 

resultados dos Exames de Proficiência realizados.
2. O resultado do Exame de Proficiência será divulgado de acordo com o 

calendário de prazos do item IX.
3. Será considerado reprovado o aluno que obtiver nota inferior a 6,0 (seis).
4. Será considerado reprovado o aluno que não comparecer a prova, sem 

direito a segunda chamada.
5. Será  atribuído  nota  zero  (0)  ao  aluno  que  utilizar  meios  ilícitos  ou 

fraudulentos durante a realização da prova.
6. Será considerado reprovado o aluno que responder a prova ou o gabarito a 

lápis.
7. É de responsabilidade do aluno responder as questões discursivas com 

letra legível.
VII - Dos Recursos
1. Caberá recurso em uma única instância dos resultados dentro do prazo 

estabelecido  no  calendário  de  prazos,  devendo  o  recurso  ser 
fundamentado, sob pena de indeferimento por falta de fundamentação do 
recurso. 

VIII - Da Emissão da Declaração de Proficiência
1. Ao término do processo, aos alunos que obtiverem aprovação será emitida, 

declaração informando o  resultado final  relativo  ao candidato  solicitante 
sobre o Exame de Proficiência realizado.

2. Serão observados todos os itens da Portaria 336 de 28/05/2014 referentes 
à emissão de documento pela Instituição.

IX – Dos Prazos
Procedimento Data de 

Início
Data de 
Termino

Protocolo  solicitando  a  análise  descrita  no 
artigo segundo, incisos I a V da Portaria 336

18/08/2014 08/09/2014

Análise das solicitações 09/09/2014 30/09/2014

Solicitação do Exame de Proficiência 01/10/2014 07/10/2014

Elaboração das Provas 08/10/2014 24/10/2014

Divulgação do Calendário de Provas (Provas, 
locais e horário)

23/10/2014 23/10/2014

Realização das Provas 27/10/2014 19/11/2014



Correção das Provas 20/11/2014 03/12/2014

Divulgação dos Resultados 04/12/2014 04/12/2014

Solicitação de Recurso 05/12/2014 11/12/2014

Análise dos Recursos 12/12/2014 18/12/2014

Resultado Final 19/12/2014 19/12/2014

X - 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 juntos ao CNE. 

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  do  sítio  da 
Instituição.

5. É  de  responsabilidade  exclusiva  do  candidato  a  obtenção  de  todas  as 
informações referentes ao presente edital e na portaria n.º336 de 28 de maio 
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), 08 de agosto de 2014.

Profa. Ms. Cristina Nitz da Cruz
Reitora do Unieuro


