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DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MATRÍCULA 
 

 De acordo com o disposto no Edital de Processo Seletivo, os candidatos convocados 
para a matrícula deverão comparecer à Secretaria Acadêmica da UFABC munidos dos 
seguintes documentos: 
 

• Fotocópia legível do Histórico Escolar do Ensino Médio 

• Fotocópia legível do Certificado de Conclusão do Ensino Médio, caso ele não esteja 

inserido no Histórico Escolar. (**)  

• Fotocópia legível do Diploma do Ensino Técnico de Nível Médio ou Profissionalizante, 

se for o caso. (**) 

• Fotocópia legível do Diploma de Curso Superior, se for o caso, e Histórico Escolar 

completo. (**) 

• Fotocópia legível da Cédula de Identidade.  

• Fotocópia legível do Título de Eleitor, juntamente com o comprovante da última votação 

ou certidão específica atestando estar o candidato em dia com a Justiça Eleitoral. 

• Fotocópia legível da Certidão de Nascimento ou Casamento 

• Fotocópia legível do Certificado de Reservista, Atestado de Alistamento Militar ou 

Atestado de Matrícula no CPOR ou NPOR, para brasileiros maiores de 18 anos, do 

sexo masculino. 

• Fotocópia legível do C.P.F. próprio (caso não possua, providenciar em caráter de 

urgência e entregar em até 30 dias). 

• 01 Foto 3x4 recente, com data (colocar nome completo no verso).  

 
Todas as fotocópias dos documentos deverão ser autenticadas em cartório. No caso de 

fotocópia simples, o candidato deverá apresentar o documento original para conferência e 
validação. 

 
O candidato com idade inferior a 18 anos deverá estar acompanhado pelos pais (pai ou 

mãe) ou responsável legal. 
 
A matrícula poderá ser feita por pessoa maior de 18 anos e portadora de procuração 

específica, com firma reconhecida pelo candidato maior de 18 anos ou pelos pais (pai ou 
mãe) ou responsável legal, no caso do impedimento de sua presença. 
  
Os candidatos com idade inferior a 18 anos ou dentro dos prazos legais para solicitação 

deverão apresentar o título de eleitor e o certificado de reservista (quando for o caso), tão logo 
tenha solicitado-os aos órgãos competentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**) Entregar apenas um destes documentos. O candidato portador de diploma de Ensino Superior não poderá se 
matricular pelo sistema de cotas. 
 


