
DOCUMENTAÇÃO, LOCAIS E HORÁRIOS PARA MATRÍCULA CURSOS 

SUPERIORES 

O candidato deverá apresentar os seguintes documentos para a matrícula: 

a) Uma foto recente 3x4; 

b) CPF próprio (original e fotocópia legível); 

c) Carteira de Identidade, preferencialmente, ou Carteira de Trabalho ou Carteira 

Nacional de Habilitação (CNH) ou Passaporte ou Carteira Profissional, em 

qualquer um dos casos apresentar original e fotocópia legível. Caso seja menor 

de idade deverá apresentar original e cópia de documento de um responsável 

legal; 

d) Certidão de nascimento ou casamento (original e fotocópia legível); 

e) Caso seja maior de 18 anos, apresentar também o título de eleitor, comprovante 

de votação (1º e 2º turnos) ou documento oficial de justificativa por não ter 

votado, original e fotocópia legível e para candidatos do sexo masculino 

certificado militar original e fotocópia legível; 

f) Certificado e histórico escolar de conclusão do Ensino Médio (original e 

fotocópia legível) sem dependência. Caso não tenha, apresentar a Declaração 

de Conclusão do Ensino Médio ou equivalente, sendo que, no prazo máximo de 

trinta dias, o candidato deverá apresentar o Histórico Escolar nas condições 

citadas, ou seja, sem dependência.  No caso dos candidatos aprovados nas 

vagas descritas no item 2.2.1.1 na Declaração de Conclusão do Ensino Médio 

ou equivalente deverá constar que o aluno NÃO cursou, em momento algum, 

parte ou todo o Ensino Médio em escola particular. 

g) Os candidatos aprovados nas vagas reservadas descritas no item 2.2.1.1 devem 

entregar o ANEXO III. 

h) Comprovante de residência, (original e fotocópia legível). Serão aceitos como 

comprovante de residência conta de água ou de luz ou de telefone ou contrato 

de aluguel. 

i) Os candidatos aprovados nas vagas destinadas às Políticas de Ações 

Afirmativas (AF1A ou AF1B), estabelecida nos itens 2.2.1.3 deverão 

comprovar renda familiar bruta mensal per capita igual ou inferior a 1,5 (um 

vírgula cinco) salário-mínimo, entregando o ANEXO IV conforme 

especificado no item 2.4.2.2. 

j) Todos os candidatos aprovados para as vagas referentes ao Sistema de Reserva 

de vagas (item 2.4) deverão, no ato da matrícula, entregar o ANEXO VI 

devidamente preenchido. 

 

LOCAIS E HORÁRIOS PARA MATRÍCULA  

Primeira e demais chamadas 

 A matrícula dos candidatos aprovados ocorrerá nos dias, horários e locais 

especificados no QUADRO 08 deste Edital.  

 

 



QUADRO 08 

CÂMPUS LOCAL HORÁRIO DATA DA MATRÍCULA 

 

BAMBUÍ 

 

Secretaria dos Cursos Superiores e 

de Pós-Graduação 

(37) 3431-4974 

7h às 10h30 

13h30 às 16h30 

18h às 20h30 

1ª chamada: 05 e 06/08/2013 

2ª chamada: 12 e 13/08/2013 

GOVERNADOR 

VALADARES 

Secretaria de Ensino 

Avenida Minas Gerais, 5189, bairro 

Ouro Verde, Governador Valadares 

9h às 19h 
1ª chamada: 05 e 06/08/2013 

2ª chamada: 12 e 13/08/2013 

OURO PRETO 

DGPG – Pavilhão dos 

Inconfidentes, 2º andar - Campus 

Ouro Preto. 

Endereço: Rua Pandiá Calógeras, 

898, Bauxita. Ouro Preto – MG 

08h às 12h 

12h às 17h 

1ª chamada: 05 e 06/08/2013 

2ª chamada: 12 e 13/08/2013 

 


