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ANEXO 4

1  MATRÍCULA POR TRANSFERÊNCIA

Matrícula por transferência é aquela em que o aluno, ao se desvincular de uma 
instituição de ensino, vincula-se a outra congênere para prosseguimento dos estudos em 
curso.

A transferência feita para instituição não autorizada estará automaticamente 
invalidada, permanecendo o vínculo do aluno com a instituição de origem.

Dessa forma, os registros referentes ao aproveitamento e à assiduidade do aluno, até 
a época da transferência, são atribuições exclusivas da instituição de ensino de origem, 
devendo ser transcritos para a documentação escolar do aluno no estabelecimento de 
destino, sem modificações.

Em caso de dúvida, o Secretário Escolar deverá entrar em contato com a instituição 
de origem do aluno e solicitar os elementos indispensáveis ao seu julgamento antes de 
efetivar a matrícula.

Cada instituição de ensino deverá prever no seu Regimento Escolar:

a) os documentos a serem apresentados para matrícula por transferência 
(Declaração com frequência e notas);

b) as medidas destinadas a adaptar e/ou classificar o aluno transferido;

c) e os setores internos competentes para realizar e julgar as adaptações e 
o aproveitamento de estudos necessários ao ajustamento do aluno ao novo 
currículo.

Nenhuma instituição poderá recusar-se a conceder transferência, a qualquer tempo 
para outra instituição de ensino e ao expedir a transferência do aluno, deverá entregar o 
Histórico Escolar contendo: 

I - identificação completa do instituição de ensino;

II - identificação completa do aluno;

III - informação sobre todas as séries/anos ou períodos, etapas, ciclos ou 
fases cursadas no estabelecimento ou em outros frequentados anteriormente; 
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o aproveitamento relativo ao ano, série, período letivo, ciclo ou fase; e a 
declaração de aprovação e/ ou reprovação.

IV - síntese do sistema de avaliação do rendimento escolar adotada pelo 
estabelecimento;

V - assinatura do diretor e do Secretário do estabelecimento, e também os 
nomes por extenso, à máquina, por carimbo, ou em letra de forma, bem como 
o número e o ano dos respectivos atos de designação ou indicação, ressalvados 
os casos de escolas rurais.

É importante lembrar que, além do Histórico Escolar, deve entregar também sua 
Ficha Individual de transferência, com a síntese do respectivo Sistema de Avaliação.

De acordo com a Deliberação nº09/01-CEE, a instituição de ensino de origem, tem 
o prazo de trinta (30) dias, a partir da data de recebimento do requerimento, para fornecer 
a transferência e respectivos documentos. Em caso de impossibilidade de cumprimento 
do prazo acima, a instituição deverá fornecer declaração, na qual conste a série/ano para 
qual o aluno está apto a se matricular, anexando cópia de matriz curricular e compromisso 
de expedição de documento definitivo com prazo prorrogado por mais trinta (30) dias.

A Coordenação de Documentação Escolar da SEED orienta que, com a 
informatização, estes documentos deverão ser emitidos o mais rapidamente possível, 
para não haver prejuízos na vida escolar do aluno. E quando os arquivos escolares são 
recolhidos pelo órgão local ou regional de ensino, a este caberá expedir a documentação 
de transferência, até que haja o credenciamento de uma instituição para tal.

Atividade 4 
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A análise do Histórico Escolar recebido pela instituição de ensino requer muita 
atenção por parte da equipe da secretaria escolar, devendo ter os dados do aluno coerentes 
com os documentos pessoais dele como Certidão de Nascimento ou Casamento ou 
Carteira de Identidade. 

Caso o aluno apresente o Histórico Escolar de transferência com registro de nome 
diferente do documento pessoal apresentado, como você irá proceder?


