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PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS 
EM 2018 POR TRANSFERÊNCIA DE OUTRAS INSTITUIÇÕES 

DE ENSINO SUPERIOR 
 
 
 

1. O Reitor do Centro Universitário do Instituto Mauá de Tecnologia (CEUN-IMT), nos termos da legislação 
vigente, torna público o presente EDITAL, relativo ao Processo Seletivo para o preenchimento de 
vagas, em 2018, nos Cursos de Administração, Design e Engenharia, por transferência de outras 
Instituições de Ensino Superior. 

 
2. As vagas disponíveis estão especificadas na tabela a seguir: 

 

CURSO VAGAS 

Administração - Campus São Caetano do Sul (matutino) 10 

Design (matutino – 1.a e 2.a séries) 10 

Design (noturno) 10 

Engenharia de Alimentos (diurno) 10 

Engenharia Civil (diurno)  05 

Engenharia Civil (noturno) 05 

Engenharia de Controle e Automação (diurno) 05 

Engenharia de Controle e Automação (noturno) 05 

Engenharia de Computação (diurno) 10 

Engenharia Elétrica (diurno) 10 

Engenharia Eletrônica (diurno) 10 

Engenharia Mecânica (diurno) 10 

Engenharia Mecânica (noturno) 10 

Engenharia de Produção (diurno)  05 

Engenharia de Produção (noturno) 05 

Engenharia Química (diurno) 10 

Engenharia Química (noturno) 10 
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3. O Processo Seletivo de que trata o presente Edital é regido pelo Regimento Geral do Centro 

Universitário do Instituto Mauá de Tecnologia. 
 
4. As inscrições serão recebidas a partir desta data até 19 de janeiro de 2018 na Seção de Registro e 

Controle no Campus de São Caetano do Sul do Centro Universitário, à Praça Mauá, 1. 
 
5. Para efetivar a inscrição os candidatos deverão: 
 

a) preencher requerimento de inscrição em formulário padrão, disponível no local da inscrição; 

b) anexar ao requerimento de inscrição: 
i. histórico escolar expedido pelo estabelecimento de origem, contendo os resultados finais 

das disciplinas cursadas, a carga horária total cumprida em cada uma delas e a situação 
de aprovação ou reprovação; 

ii. conteúdo programático das disciplinas cursadas com aprovação; 
iii. atestado de matrícula no estabelecimento de origem; 
iv. extrato do regimento do estabelecimento de origem onde constem o critério de promoção 

e o regime de matrícula; e 
v. cópia da cédula de identidade. 

c) efetuar o pagamento da importância de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais). 
 
6. Os resultados do Processo Seletivo serão comunicados aos interessados por e-mail até 09 de fevereiro 

de 2018 e na oportunidade será informado o prazo para a efetivação da matrícula. 
 
 
 
 

São Caetano do Sul, 14 de dezembro de 2017. 
 
 

 
Prof. Dr. José Carlos de Souza Junior 

Reitor 


