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No anexo II, onde se lê: 

ANEXO II – ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA NO ATO DA
MATRÍCULA?

FORMULÁRIO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA

Nome do candidato:

CPF: Curso pretendido:

Opção de vaga: Documentação entregue:

(     ) Ampla concorrência (     ) Cópia com original ou cópia autenticada do documento oficial 
de identificação

(     ) PcD (     ) Histórico escolar do ensino médio ou Declaração, carimbada e 
assinada, emitida pela escola, com notas de Língua Portuguesa e de 
Matemática do 1º e 2° anos do ensino médio (conforme Anexo VIII)
(     ) Laudo médico original ou cópia autenticada em cartório que 
ateste a espécie e o grau ou o nível de deficiência, com expressa 
referência ao código correspondente da Classificação Internacional de
Doenças (CID-10)  

(     ) PPI BR (     ) Histórico escolar do ensino médio ou Declaração, carimbada e 
assinada, emitida pela escola, com notas de Língua Portuguesa e de 
Matemática do 1º e 2° anos do ensino médio (conforme Anexo VIII)
 (     ) Comprovante de Renda

(     ) Não PPI BR (     ) Histórico escolar do ensino médio ou Declaração, carimbada e 
assinada, emitida pela escola, com notas de Língua Portuguesa e de 
Matemática do 1º e 2° anos do ensino médio (conforme Anexo VIII)
(     ) Comprovante de Renda

(     ) PPI QR (     ) Histórico escolar do ensino médio ou Declaração, carimbada e 
assinada, emitida pela escola, com notas de Língua Portuguesa e de 
Matemática do 1º e 2° anos do ensino médio (conforme Anexo VIII)

(     ) Não PPI QR (     ) Histórico escolar do ensino médio ou Declaração, carimbada e 
assinada, emitida pela escola, com notas de Língua Portuguesa e de 
Matemática do 1º e 2° anos do ensino médio (conforme Anexo VIII)

(     ) PcD PPI BR (     ) Histórico escolar do ensino médio ou Declaração, carimbada e
assinada, emitida pela escola, com notas de Língua Portuguesa e de 
Matemática do 1º e 2° anos do ensino médio (conforme Anexo 
VIII)
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(     ) Laudo médico original ou cópia autenticada em cartório que 
ateste a espécie e o grau ou o nível de deficiência, com expressa 
referência ao código correspondente da Classificação Internacional 
de Doenças (CID-10)  
(     ) Comprovante de Renda

(     ) PcD Não PPI BR (     ) Histórico escolar do ensino médio ou Declaração, carimbada e
assinada, emitida pela escola, com notas de Língua Portuguesa e de 
Matemática do 1º e 2° anos do ensino médio (conforme Anexo 
VIII)
(     ) Laudo médico original ou cópia autenticada em cartório que 
ateste a espécie e o grau ou o nível de deficiência, com expressa 
referência ao código correspondente da Classificação Internacional 
de Doenças (CID-10)  
(     ) Comprovante de Renda

(     ) PcD PPI QR (     ) Histórico escolar do ensino médio ou Declaração, carimbada e
assinada, emitida pela escola, com notas de Língua Portuguesa e de 
Matemática do 1º e 2° anos do ensino médio (conforme Anexo 
VIII)
(     ) Laudo médico original ou cópia autenticada em cartório que 
ateste a espécie e o grau ou o nível de deficiência, com expressa 
referência ao código correspondente da Classificação Internacional 
de Doenças (CID-10)  

(     ) PcD Não PPI QR (     ) Histórico escolar do ensino médio ou Declaração, carimbada e
assinada, emitida pela escola, com notas de Língua Portuguesa e de 
Matemática do 1º e 2° anos do ensino médio (conforme Anexo 
VIII)
(     ) Laudo médico original ou cópia autenticada em cartório que 
ateste a espécie e o grau ou o nível de deficiência, com expressa 
referência ao código correspondente da Classificação Internacional 
de Doenças (CID-10)  

Data da entrega:

Responsável pelo recebimento:

LEIA-SE:
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ANEXO II – ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA NO ATO DA INSCRIÇÃO/
MATRÍCULA

FORMULÁRIO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA

Nome do candidato:

CPF: Curso pretendido:

Opção de vaga: Documentação entregue:

( ) Ampla concorrência

( ) PcD

( ) PPI BR

( ) Não PPI BR

( ) PPI QR

( ) Não PPI QR

( ) PcD PPI BR

( ) PcD Não PPI BR

( ) PcD PPI QR

( ) PcD Não PPI QR

( ) Certidão de nascimento ou de casamento.

( ) Carteira de identidade (RG), constando data de expedição e foto 
atualizada.

( ) Cadastro de Pessoa Física – CPF.

( ) Histórico escolar e/ou certificado/atestado de conclusão do ensi-no 
médio, emitido por instituição oficial de ensino, ou certificação de 
conclusão do ensino médio com base nas notas do Exame Nacional do
Ensino Médio – ENEM.

( ) Comprovante de residência do ano corrente.

( ) Certificado de reservista ou de dispensa de incorporação militar (só
para os candidatos do sexo masculino com idade a partir de 18 anos).

( ) Título de eleitor e comprovante de quitação da última eleição com 
a Justiça Eleitoral (documento obrigatório para os maiores de 18 
anos), disponível em http://www.tse.jus.br/eleitor/certi- does/certidao-
de-quitacao-eleitoral.

( ) Cartão do SUS (caso o candidato o possua).

( ) Documento que comprove que o candidato tenha estudado todo o 
ensino fundamental em escola pública.

( ) Comprovantes da renda familiar do candidato, conforme item 4 
deste Edital.

( ) Laudo médico original, emitido nos últimos 12 (doze) meses, ates-
tando o tipo e o grau ou o nível de deficiência, com expressa referên-
cia ao código correspondente da Classificação Interna- cional de Do-
enças – CID.

Data da entrega:

Responsável pelo recebimento:
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Referente ao anexo VIII, onde se Lê:

ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE CONCLUINTE DO ENSINO MÉDIO, COM MÉDIAS
ANUAIS

Declaramos,  para  os  devidos  fins,  que
_________________________________________________________
________________________________________,  nascido(a)  em  ______/_______/__________,
residente  no  município  de________________________________________,  no
endereço_____________________________________________________________________________
___  __________________________________________________,  é  aluno(a)  regularmente
matriculado(a)  e  está  frequentando,  até  a  presente  data,  o  3º  ano  do  ensino  médio  na  unidade
escolar_______________________________________________________________________________
__,  no  município  de  ____________________________________,  no  horário  das  ___________às
__________, tendo obtido as seguintes médias, conforme seu histórico escolar:

Declaro ainda que o(a) candidato(a):
(      ) cursou integralmente os ensinos fundamental I e II em escola pública;
(      ) não cursou integralmente o ensino fundamental em escola pública, tendo obtido as seguintes 
médias, conforme seu histórico escolar: 

Local e data: _____________________________, _______ de __________ de 2019.

______________________________________________
Assinatura do declarante

LEIA-SE:
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ANEXO VIII – DECLARAÇÃO QUE O CANDIDATO REALIZOU TODO O ENSINO
FUNDAMENTAL EM ESCOLA PÚBLICA

Declaramos,  para  os  devidos  fins,  que
_____________________________________________________________________________________
________________________________________,  nascido(a)  em  ______/_______/__________,
residente  no  município  de________________________________________,  no
endereço_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________,  cursou  integralmente  os  ensinos
fundamental I e II em escola pública, conforme demonstra seu histórico escolar. 

Local e data: _____________________________, _______ de __________ de 2019.

__________________________________________________
Assinatura do declarante

Original assinado
AÉCIO JOSÉ ARAÚJO PASSOS DUARTE

Reitor
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