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Documentação para Matrícula

A documentação a seguir deve ser apresentada por meio de fotocópia
acompanhada do documento original para conferência.

Documentação comum a todos os ingressantes
(AC, L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 e L8)

a) Integrado:  Histórico  escolar  do  Ensino  Fundamental  ou
Declaração de conclusão.

a) Concomitante: Histórico escolar do Ensino Fundamental.

b) Concomitante:  Atestado  de  matrícula  do  2º  ou  3º  ano  do
Ensino Médio;

a) Subsequente: Histórico escolar do Ensino Fundamental.

b) Subsequente: Histórico escolar do Ensino Médio.

 Certidão de nascimento ou casamento;

 Cédula de identidade (RG);

 Cédula de identidade para estrangeiros e Certidão de registro 
do consulado (Estrangeiro);

 CPF, com comprovante de regularidade (impresso ou online);

 01 (uma) foto 3X4 recente e identificada com o nome no 
verso;

 Comprovante de endereço atualizado;

 RG e CPF do responsável (menor de 18 anos);

 Título de eleitor, com comprovante de quitação eleitoral 
(impresso ou online para maior de 18 anos);

 Certidão de alistamento militar, reservista, ou dispensa 
(homens maiores de 18 anos).

Todas as reservas (L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 e L8)

a) Integrado: Declaração de que cursou todos os anos do  Ensino
Fundamental em Escola Pública.

a) Concomitante:  Declaração  de  que  os  anos  cursados  do
Ensino Médio foram em Escola Pública.

Reservas por deficiência (L5, L6, L7 e L8)

01.  Laudo  Médico  original  emitido  nos  últimos  12  (doze)  meses,
atestando  o  tipo,  o  grau  ou  o  nível  de  deficiência,  com  expressa
referência ao código correspondente da Classificação Internacional de
Doenças – CID. 

Documentação para comprovação de renda
(L1, L2, L5 e L7)

Trabalhadores registrados

CPF;

Carteira de Trabalho
a) Página com a foto;
b) Página com os dados;
c) Último registros de trabalho;
d) e próxima página em branco.

Holerites (Junho, julho, agosto de 2019).

Desempregados ou autônomos

CPF;

Carteira de Trabalho
a) Página com a foto;
b) Página com os dados;
c) Último registros de trabalho;
d) e próxima página em branco.

Declaração de Trabalhador sem renda ou informal  (Preenchido no 
momento da matrícula).

Pensionistas

RG com CPF;

Extrato bancário (Junho, julho, agosto de 2019).

Aposentados

CPF;

Carteira de Trabalho
a) Página com a foto;
b) Página com os dados;
c) Último registros de trabalho;
d) e próxima página em branco.

Extrato bancário (Junho, julho, agosto de 2019).

16 anos ou menores

RG e CPF ou Certidão de nascimento.

DOCUMENTOS  COMPLEMENTARES  PODERÃO  SER
SOLICITADOS  PELA  EQUIPE  RESPONSÁVEL  PELAS
MATRÍCULAS.
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