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TRANSFERÊNCIA COERCITIVA (transferência ex offício) 
 

 

Esta Transferência é aquela concedida obrigatoriamente ao aluno que 
estiver na condição exigida por lei, independente de haver ou não vagas 
no Curso. 
 

Esta transferência é regulamentada pela Lei nº 9.536 de 11 de dezembro 
de 1997, assinada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, e consta 
o que segue: 
 
Art.1º - A transferência ex offício a que se refere o parágrafo único do Art. 49 da Lei 

nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, será efetivada entre instituições 
vinculadas a qualquer sistema de ensino, em qualquer época do ano e 
independente da existência de vaga, quando se tratar de servidor público 
federal civil ou militar estudante, ou seu dependente estudante, se requerida 
em razão de comprovada remoção ou transferência de ofício, que acarrete 
mudança de domicílio para o município onde se situe a instituição 
recebedora, ou para localidade mais próxima desta. 

 
Parágrafo único.  A regra do caput não se aplica quando o interessado na 

transferência se deslocar para assumir cargo efetivo em razão de concurso 
público, cargo comissionado ou função de confiança. 

 
Art 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 11 de dezembro de 1997 
 
 

** As Transferências Externas devem ser para Cursos em áreas 
afins. 
 
**  a transferência somente será obrigatória, de instituição pública 
para instituição pública, ou de instituição privada para instituição 
privada, abrindo-se exceção única para a hipótese de inexistir, na 
localidade de destino do servidor ou de seu dependente, instituição 
congênere e para curso afinado ao pretendido. 
 

 

 



PROCEDIMENTOS PARA REQUERER: 
 

- Requerer na Secretaria de Ensino de Graduação, através do 
preenchimento de formulário padrão fornecido pela UDESC. 

 
- Caso o acadêmico não possa comparecer, enviar representante munido 

de procuração simples (com reconhecimento de firma de sua assinatura 
em cartório); 

 
- Anexar à solicitação comprovantes necessários, conforme critérios 

exigidos na lei, isto é, comprovante que é servidor público federal, civil 
ou militar estudante, ou dependente deste, comprovante de remoção 
de trabalho (transferência ex offício) e mudança de residência. Deverá 
estar claro que a transferência não é para assumir cargo efetivo em 
concurso público ou cargo comissionado/função de confiança. 

 
 

A solicitação, após a entrada, será encaminhada à Chefia de 
Departamento do Curso para proceder à análise e emitir parecer com 
deferimento ou indeferimento do pedido. 
 
Posteriormente a solicitação é reencaminhada à Secretaria de Ensino de 
Graduação para comunicar o requerente a decisão e proceder os 
encaminhamentos e orientações cabíveis ao requerente. 
 
 
 
 
 
 
 

 


