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DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
1ª ETAPA
Transferência Interna para Mesmo Curso (entre câmpus ou turnos)
Documentação para Realização da Inscrição
Histórico escolar
Declaração de regularidade da situação acadêmica (declaração de matrícula) para o ano letivo de

Documentação para Realização da Matrícula

2016, caso não conste no Histórico Escolar

Nada a apresentar.

Declaração de notas e frequências, quando for o caso
Cópia dos planos de ensino de cada disciplina cursada com aprovação ou em curso, exceto quando

A documentação será encaminhada internamente.

se tratar de transferência interna no mesmo campus e mesmo curso, em grau ou habilitação
diferente
2ª ETAPA
Transferência Interna para Cursos Afins
Transferências Externa para Mesmo Curso ou Cursos Afins
Documentação para Realização da Inscrição
Documentação para Realização da Matrícula
Via original e oficial do histórico escolar, no qual deve constar as seguintes informações:
Histórico escolar:
a) data de realização do processo seletivo;

a) original ou cópia autenticada do histórico escolar completo do ensino médio ou equivalente,

b) denominação e carga horária das disciplinas nas quais foi obtida a aprovação;
c) aproveitamento de estudos, se houver;

contendo as notas de todas as séries, em duas vias; OU
b) duas fotocópias autenticadas do diploma de conclusão de curso de ensino médio (quando se

d) sendo o caso de haver disciplinas cursadas em mais de uma instituição, deve ser apresentado

tratar de curso técnico); OU

cópia do histórico escolar pertinente.

c) duas fotocópias autenticadas do diploma de curso superior de graduação, acompanhadas de
duas fotocópias autenticadas do respectivo histórico escolar

Cópia do ato legal contendo o número e a data do ato de autorização ou reconhecimento do curso Certidão de nascimento ou de casamento (uma cópia autenticada)
da instituição de origem, caso não conste no histórico escolar
Declaração de matrícula ativa na instituição de origem, no ano letivo vigente, caso não conste no
histórico escolar
Cópia do plano de ensino de cada disciplina cursada com aprovação
Copia do comprovante de pagamento

Carteira de identidade: civil ou militar (uma cópia autenticada)

Documentação necessária de candidatos de instituição estrangeira:

CPF próprio (uma cópia autenticada)
Uma foto tamanho 3 X 4 recente
Documento que prove estar em dia com obrigações militares (uma cópia autenticada)
Uma cópia de comprovante de quitação eleitoral
Candidato que realizou seus estudos em Instituição Estrangeira:

a) A documentação exigida nos incisos I a IV do item 1.4, autenticada por autoridade consular

Além da documentação supracitada, deverá apresentar duas fotocópias autenticadas do

brasileira do país onde se localiza a instituição em que o candidato está matriculado e deve ser

comprovante de conclusão de escolaridade de Ensino Médio ou Superior, devidamente revalidado

acompanhada de tradução pública juramentada.

no Brasil, na forma da lei (dispensada a revalidação nos casos de comprovante de conclusão de

b) A tradução fica dispensada, quando o candidato for proveniente de instituição de ensino superior estudos de nível médio não-técnico, realizados nos países integrantes do Mercosul)
de países membros ou associados ao Mercosul.
3ª ETAPA
Ingresso como Portador de Diploma de Graduação
Matrícula em Disciplinas Isoladas
Documentação para Realização da Inscrição
Documentação para Realização da Matrícula
Uma cópia do diploma de graduação registrado ou certificado de conclusão de curso, que contenha Certidão de nascimento ou de casamento (uma cópia autenticada);
os dados do ato de reconhecimento
Uma cópia do histórico escolar
Carteira de identidade: civil ou militar (uma cópia autenticada);
Cópia de documento em que constem o sistema de verificação do rendimento escolar e a tabela de CPF próprio (uma cópia autenticada);
conversão de conceitos em notas, quando for o caso, se não constar no histórico escolar
Plano de ensino das disciplinas cursadas em que for solicitar aproveitamento de estudos

Uma foto tamanho 3 X 4 recente

Documentação necessária para matrícula como aluno especial em disciplina isolada ao portador de Documento que prove estar em dia com obrigações militares (uma cópia autenticada)
diploma de curso de graduação:
a) Uma cópia do diploma de graduação registrado ou certificado de conclusão de curso, que
contenha os dados do ato de reconhecimento
Uma cópia de comprovante de quitação eleitoral

