
Orientações gerais:
1. Os candidatos que concorreram às vagas destinadas ao Novo ENEM deverão acompanhar os editais

específicos a serem publicados pelo MEC no endereço www.mec.gov.br  ou  http://sisu.mec.gov.br
contendo as datas de inscrição e matrículas, sendo de responsabilidade do candidato o cumprimento dos
prazos estabelecidos;

2. A matrícula dos candidatos será realizada na Secretaria de Educação Superior de cada campus no horário
de 9h às 16h:30min;

3. A matrícula dos candidatos menores de 18 anos deverá ser efetuada pelo responsável legal ou por
terceiros mediante procuração com firma reconhecida;

4. O candidato perderá o direito à vaga caso não se apresente à escola munido de TODOS os documentos
exigidos e no prazo fixado para a matrícula;

5. Não serão aceitos documentos incompletos, ilegíveis ou rasurados.
6. Todas as cópias dos documentos exigidos deverão ser autenticadas, mas, a autenticação poderá ser feita

pelo funcionário encarregado de receber o documento, depois de confrontar a cópia com o original.

Documentos necessários à matrícula :
(a) Requerimento a ser retirado no ato da matrícula na secretaria escolar;
(b) Histórico Escolar do Ensino Médio com carga horária, devidamente assinado pelas autoridades

competentes,inclusive o nº de autorização e/ou registros dessas autoridades; (original);
(c) Certificado ou Diploma de Conclusão do Ensino Médio (original e cópia);
(d) Certidão de Nascimento ou Casamento (original e cópia);
(e) Cadastro de Pessoas Físicas – CPF (original e cópia);
(f) Carteira de Identidade (original e cópia);
(g) Certidão de registro do consulado, para estrangeiros (original e cópia)
(h) Carteira de identidade para estrangeiros permanentes (original e cópia)
(i) Declaração de equivalência de estudos feitos no exterior, com a tradução oficial dos estudos feita por um

tradutor juramentado;
(j) Certificado de Reservista, Dispensa, ou Isenção - para maiores de 18 anos do sexo masculino (original e

cópia)
(k) Certidão de alistamento militar – documento obrigatório para maiores de 17 anos do sexo masculino,

independente da data de aniversário (original e cópia)
(l) Título de Eleitor para maiores de 18 anos de idade e Comprovante da última votação (original e cópia);
(m) 03 (três) fotografias 3 x 4 de frente, recentes e coloridas, com o nome do candidato e o curso no verso,

escrito em letra de forma e a tinta;
(n) Procuração com firma reconhecida, no caso de ser a matrícula efetuada por terceiro (original e cópia);
(o) Os candidatos aos cursos dos campi de Alegre e Santa Teresa deverão apresentar também Cartão de

vacinação (original e cópia);
(p) Os candidatos aos cursos do campus de Alegre deverão apresentar Comprovante de seguro contra

acidentes pessoais, pagável na seguradora de preferência do candidato, com validade anual (original e
cópia);

Todos os candidadtos deverão apresentar no ato da matrícula, além dos documentos elencados acima, em
original, o Histórico Escolar do Ensino Fundamental com carga horária, devidamente assinado pelas
autoridades competentes, constando inclusive deste o nº de autorização e/ou registros dessas autoridades.


