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REQUERIMENTO DE MATRÍCULA  

Forma de Ingresso:   Processo Seletivo          Graduado         Transferência Externa        Enem 

( COLE UMA FOTO 3X4 AQUI EM CIMA LADO DIREITO) 
 

Eu _____________________________________________________________________________ venho   

respeitosamente, requerer a minha matricula no Curso de Graduação em:          

____________________________________, para o turno __________ semestre: ____________, ano _________,         

e para tal apresento as seguintes informações: 

1. Dados Pessoais 

Nome Completo: 

Filiação:  Mãe:  

 Pai:  

Data de nascimento: Naturalidade: Nacionalidade: 

Telefone residencial: (     ) Telefone celular:  (     )  

e-mail: Whats app: 

Endereço: Bairro: 

Cidade:  CEP: 

2. Atividade Profissional (Dados da Empresa/Instituição a que esta vinculado, se houver) 

Órgão empregador/Empresa: 

Atividade que exerce: Tempo de serviço (em anos): 

Endereço Profissional: Rua/Av.:  

Complemento: Bairro: 

Cidade: Estado/Pais: 

CEP:  e-mail: 

Telefone comercial: (     ) Telefone celular:  (     ) 

  
 

3. Informo ainda que apresento com este requerimento os documentos necessários para minha  matricula 

Requerimento de matrícula devidamente preenchido, datado e assinado; 

2 (duas) vias do Contrato de Adesão de Prestação de Serviços Educacionais preenchido, datado e assinado (além da                  

assinatura do CONTRATANTE, incluir a assinatura para responsáveis contratuais, anexando ao contrato uma (fotocópia)              

autenticada do RG e do Cadastro de Pessoa Física (CPF/MF); 

1 (uma) cópia autenticada do Histórico Escolar do Ensino Médio e Certificado de Conclusão, contendo a validação (carimbo de                   

visto e confere da SEDUC) ou a Certidão de Autenticidade de Estudos. Caso o aluno tenha freqüentado curso técnico deverá                    

apresentar Histórico e Diploma de Ensino Médio (carimbo de visto e confere da SEDUC); 

1 (uma) cópia simples da Certidão Civil: de Nascimento para os solteiros e de Casamento para os casados legalmente; 

1 (uma) cópia autenticada do RG Civil: emitido pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de emissão com o mesmo nome                     

presente na Certidão Civil; 

1 (uma) cópia simples do CPF (mesmo que presente no RG Civil);  

1 (uma) cópia simples do Comprovante de Residência (atualizado preferencialmente em nome do CONTRATANTE em vigência de                 

no mínimo 90 dias); 

1 (uma) foto 3x4 recente; 

1 (uma) cópia simples doTítulo de eleitor e último comprovante de votação; 

1 (uma) cópia simples do Reservista (para sexo masculino); 

Pagamento da 1ª mensalidade 

. 

Fortaleza, CE, _______/_______/_________. 

Assinaturas: 

Responsável:________________________________________________________________________ 

CONTRATANTE: _______________________________________________________________________ 
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DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE  

INFORMAÇÕES E DOCUMENTAÇÃO 

 

 

Eu __________________________________________________________________________________,  

inscrito no CPF/MF sob o nº ______.______.______- ______ e no RG nº ______________________,             

órgão de emissão do RG __________________________, declaro (a) que são autênticos os documentos             

apresentados anexo ao requerimento de matricula e as informações prestadas são verdadeiras no             

processo de matrícula deste curso ________________________________, ingresso no ano __________,          

semestre _________________, turno _________________________. 

Comprometo-me ainda, a entregar no prazo de 30 dias para a Secretaria Acadêmica da Faculdade               

Evolutivo algum(ns) documento(s) pendente(s) a este requerimento, necessários, prioritários e definitivos           

para minha matrícula, estando eu, ciente de que este será o prazo máximo e que após este período, a                   

Faculdade Evolutivo, através da Secretaria Acadêmica, estará autorizada a cancelar a minha matrícula.             

Autorizo portanto o cancelamento por falta de requisito documental que inviabiliza a minha matrícula, não               

precisando restituir qualquer valor financeiro pago por mim.  

 

Outrossim, declaro ter ciência de que o descumprimento do compromisso acima resultará em minha              

exclusão do Curso de Graduação, não podendo ocorrer quaisquer aproveitamento de disciplinas ou             

transferência para outras Instituições. 

. 

 

Fortaleza, ______de ___________________ de ________. 

 

 

________________________________________________________________ 

(Assinatura do CONTRATANTE) 

 

_______________________________________________________________ 

Responsável 
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DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO (ACORDO DE DESCONTO) 

Eu _____________________________________________________________________________, venho   

respeitosamente, declarar o compromisso de matrícula no Curso de Graduação em:           

_____________________________________, para o turno __________ semestre: _____________, ano        

_________, que será ministrado pela Faculdade Evolutivo. Declaro ainda, de forma espontânea que estou ciente               

de: 

1. O referido Curso será pago em _______ (_____________________________________________)         

parcelas, cujo valor de cada uma estão descritas no item 2 desta declaração, sendo que a primeira parcela deverá                   

ser paga no ato da matrícula, assinatura de contrato, e as demais, mensalmente via cartão de crédito, boleto                  

bancário ou na Tesouraria da Faculdade. 

2. Valor das parcelas: 

Modalidade 

financeira 

(selecionar abaixo 

com “x” a opção) 

 

Quantidade de 

Parcelas 

 

Valores / 

PARCELA 

 

Valores de 

Descontos 

registrados no 

boleto até dia 

10/mês 

Visualizaçã

o do valor 

do curso 

com 

desconto 

(Valor total 

do Curso) 

(R$) 

 

% de Bônus 

DESCONTO  

  

 

 

 

 

 

    

 

OBS: Na hipótese de permissão legal, o preço mensalidades, acima estipulada, será reajustado, assim como será renegociado pelas                  

partes na ocorrência de qualquer modificação da política salarial ou econômica do governo que causem desequilíbrio                

econômico-financeiro. NO CONTRATO SERÁ ESPECIFICADO O VALOR TOTAL DO CURSO DE ________ PARCELAS DE              

R$ __________________, TOTALIZANDO O VALOR DO CURSO DE R$ ___________________________________________          

(_____________________________________________________________________________________________________________).. 

 
Fortaleza, ______de ___________________ de ________. 

 

 
 

                           __________________________________________________________________________ 

(Assinatura do CONTRATANTE) 
 

 

 

 

 

 

 

 

                           _________________________________________________________________________ 

(Assinatura do CONTRATANTE RESPONSÁVEL FINANCEIRO) 

 


