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BACHAREL ADO EM TEATRO
INFORMAÇÕES SOBRE TRANSFERÊNCIA E
APROVEITAMENTO DE ESTUDOS
A Faculdade CAL de Artes Cênicas pode receber processos de transferência e aproveitamento de
estudos de alunos portadores de diploma de curso superior e/ou provenientes de cursos de graduação
reconhecidos pelo Ministério da Educação, de acordo com a Legislação em vigor, na hipótese de existência
de vagas.

Para realizar matrícula como aluno transferido ou portador de diploma de curso superior é necessário
apresentar a documentação exigida completa:
1. Histórico Escolar assinalando as disciplinas e discriminando, para cada uma, a carga horária ou
número de créditos, as notas ou graus obtidos e as frequências.
2. Programa de cada disciplina.
3. Critérios de aprovação.
4. Documentos pessoais: Documento oficial de identidade; Certidão de nascimento ou casamento;
Título eleitoral ou declaração de quitação junto à Justiça Eleitoral; Certificado de alistamento militar,
reservista ou dispensa de incorporação para os maiores de 18 anos do sexo masculino; Comprovante
de residência; CPF (necessário somente quando o documento de identidade não fizer menção ao
número do CPF).
5. Comprovante de Conclusão do Ensino Médio e Histórico do Ensino Médio ou equivalente para
alunos transferidos. Para os portadores de diploma de nível superior, diploma e histórico escolar
de graduação.
O aluno solicitante deve dar entrada na documentação na Secretaria Acadêmica da Faculdade CAL, na
Unidade Laranjeiras.

Será aberto processo de transferência e aproveitamento de estudos pela Secretaria Acadêmica, que
encaminhará a documentação ao coordenador do Curso, para análise das isenções. Caberá à Coordenação
do Curso realizar as isenções e verificar se existe vaga para a turma a qual o aluno está habilitado.
A Faculdade CAL terá até 15 dias para dar retorno ao aluno sobre o processo, as disciplinas que foram
isentas e o que o aluno deverá cursar no semestre de ingresso na Instituição.

O aproveitamento das disciplinas já cursadas na Instituição de origem deve seguir as recomendações
do Ministério da Educação, com a equivalência do conteúdo e carga horária com as disciplinas da
Faculdade CAL.
O aluno deverá cursar todas as disciplinas que não foram isentas e estão previstas no currículo, de forma
a integralizar a carga horária total do currículo do Curso na Faculdade CAL.

A Faculdade CAL reserva-se o direito de isentar o limite máximo de 70% (setenta por cento) do currículo
do Curso, para que o aluno efetivamente desenvolva conhecimentos, habilidades e competências
previstas no currículo da Cal para fazer jus ao seu Diploma.
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