SEÇÃO II
DA DOCUMENTAÇÃO
Art. 28. Na ocasião da matrícula, o candidato aprovado deverá enviar digitalizado no formato PDF ou
apresentar, no campus de oferta do curso pretendido (observando o disposto no art. 31 deste edital,
devido a situação de pandemia do Coronavírus), os documentos a seguir:
I.

01 (uma) via original do Histórico Escolar do Ensino Médio ou uma declaração de matrícula
(exclusivamente para candidatos matriculados na última série do Ensino Médio, e que a
conclusão não ocorra após a data de início do semestre letivo);

II.

Carteira de Identidade (documento original);

III.

Certidão de Nascimento ou Casamento (documento original);

IV.

01 (uma) fotocópia simples:
a)

do Cadastro de Pessoa Física – CPF;

b)

do comprovante de endereço do candidato ou responsável legal;

c)

para menores de 18 anos: documento oficial de identificação, com foto, do responsável
legal.

V.

02 (duas) cópias do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais as quais o candidato, e
seu responsável legal, sendo que caso o candidato seja menor de 18 anos, deverá ler, aceitar
e assinar no ato da matrícula.

§1º Os documentos de que trata o caput deverão ser enviados ou entregues até a data de início do ano
letivo, observando as disposições do artigo 31 deste edital, sob pena de, não o fazendo, o aluno perder
o direito à vaga.
§2º O candidato que cursou o Ensino Médio no exterior deverá convalidar seu Histórico Escolar na
Secretaria de Estado da Educação, nos termos da legislação vigente.
§3º O candidato estrangeiro deverá apresentar o Registro Nacional Migratório – RNM caso não possua
o Registro Geral – RG.
§4º O envio ou apresentação da declaração de matrícula descrita no inciso I do caput deste artigo, não
desobriga o candidato a enviar a digitalização ou apresentação do Histórico Escolar.
§5º A assinatura do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais deverá ser realizada pelo(a)
candidato(a) e, quando menor, também, por seu responsável legal.
§6º O Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, previsto no inciso V do caput deste artigo, além
de ser encaminhado digitalizado, também deverá, obrigatoriamente, ser entregue na Central de
Atendimento do campus de oferta do curso pretendido até data de início do ano letivo, observando as
disposições do artigo 31, sob pena de, não o fazendo, o aluno perder o direito à vaga.
§7º O prazo mencionado no §1º não se estende ao disposto no art. 27 deste Edital.
§8º Caso ocorra a hipótese prevista no art. 27 a Comissão Permanente do Processo Seletivo estipulará
nova data para a entrega da documentação exigida no caput.
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§9º Após 30 (trinta) dias do início do 1º semestre letivo de 2021, serão inutilizados e descartados os
documentos de candidatos que não realizaram ou desistiram da matrícula.
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