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REQUERIMENTO DE MATRICULA  

Eu _____________________________________________________________________________ venho respeitosamente, 

requerer a minha matricula no Curso de Pós-Graduação em: ____________________________________, para o período de 

__________ meses , 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 

Os originais deverão ser apresentados junto com as fotocópias (autenticadas conforme solicitação abaixo).  Para os demais documentos, será 
dado o visto de confere, dentro dos prazos previstos;  

• 1 Cópia autenticada do Diploma de graduação  (frente e verso), registrado pelo MEC; 

• 1 Cópia  autenticada do histórico escolar completo fornecido pela instituição em que se diplomou 

• 1 Cópia autenticada do RG  ou CNH e 1 Cópia simples do CPF; 

• 1 Cópia simples  da Certidão  Civil  (Nascimento para os solteiros e de Casamento para os casados legalmente); 

• 1 Cópia simples titulo de eleitor 

• 1 Cópia simples do COMPROVANTE DE ENDEREÇO (atualizada preferencialmente em nome do aluno); 

• 1 FOTO 3x4 recente e 1 Cópia simples da reservista (sexo masculino) 

• Candidatos que possuem curso superior, mas ainda não receberam o diploma de graduação devem apresentar os seguintes 
documentos:  

• 1 cópia autenticada da certidão de conclusão de curso com a data de colação de grau, ou 

• 1 cópia autenticada do histórico escolar com a data de colação de grau. 

• IMPORTANTE: 

• Apenas portadores de diploma de curso superior que já tenham colado grau podem requerer a matricula, para posterior obtenção do 
certificado de especialista. 

• No ato da matrícula, o inscrito declara ser formado em Curso Superior de Graduação, reconhecido pelo MEC, e  deverá  apresentar  cópia  
autenticada  do Diploma  de  Graduação  (frente  e  verso),  ou,  na  falta  deste,  cópia  autenticada  da Certidão  ou  o  Histórico  de  
Conclusão  do  Ensino  Superior,  contendo  a  data  de colação de grau. A data de colação deverá ser anterior ao início das aulas no curso 
de pós-graduação eleito. 

• Caso não seja apresentado o Diploma de Graduação, devidamente registrado em Universidade credenciada pelo MEC,  a  Instituição  NÃO  
emitirá  o  Certificado  de Conclusão  do  Curso  de  Pós-Graduação  Lato  sensu,  em  nível  de  especialização,  não podendo o candidato 
alegar desconhecimento deste fato. 

• Em  cumprimento  às  normas  da  Instituição  de  Ensino  e  de  acordo  com  a  Lei  nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, artigos 44 e 48 e 
a Resolução nº 1, de 08 de junho de  2007  CNE/CSE,  Parágrafo  3º  do  Art  1º,  os  cursos  de  pós-graduação  em  nível  de especialização  
estão  abertos  a  candidatos  diplomados  em  cursos  de  graduação  ou demais  cursos  superiores,  ou  seja,  para  candidatos  que  já  
tenham  concluído  (colado grau) em curso superior em Instituição reconhecida pelo MEC. 

• A não  apresentação  do  diploma  de  graduação  com  data  de  colação  de  grau anterior à data de início das aulas caracterizará 
certificação em curso de extensão.Todos os prazos  previstos  para  a  PÓS-GRADUAÇÃO  LATO  SENSU  A  DISTÂNCIA estão especificados 
nesse cronograma, sendo imprescindível o inscrito ter ciência, não podendo alegar desconhecimento. 

 

Fortaleza, CE, _______/_______/_________ 
 

Assinatura:______________________________________________________________________ 

FOTO 
3X4 
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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 do curso ________________________________, ingresso no ano __________, 

período de ________, meses. 

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 Pós-Graduação, não podendo ocorrer quaisquer aproveitamento de disciplinas ou 

transferência para outras Instituições. 

. 

 

Fortaleza, ______de ___________________ de ________. 

 

 

________________________________________________________________ 
(Assinatura do CONTRATANTE) 

 
_______________________________________________________________ 

 
Responsável 

 
 

 

 

 

 


