
ATENÇÃO!
As listagens dos candidatos classificados no Concurso de 

Vestibular 1/2021 serão afixadas nos murais do Câmpus e 

divulgadas pela internet, no site uricer.edu.br.

O Boletim de Desempenho Individual estará disponível, 

após a divulgação da primeira chamada, na Internet.

 DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA 
PARA MATRÍCULA INICIAL

A matrícula inicial deverá ser feita em data e horário 

previstos, com a apresentação dos seguintes documentos:

Do vestibulando:
Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou 

equivalente (obrigatoriamente documento original);

Histórico Escolar completo do Ensino Médio (uma via 

original e uma cópia);

Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento;

Cópia do Certificado de Reservista, ou Atestado de 

Alistamento Militar, para brasileiros do gênero 

masculino, maiores de 18 anos;

Cópia do Documento Eleitoral; 

Cópia da Carteira de Identidade (RG); 

Número do CPF;

Número do CPF e cópia do RG do pai e da mãe (para 

menores de 18 anos);

1 foto 3 x 4 (recente);

Cópia de Comprovante de Residência (aluno e/ou pais);

Atestado de Matrícula comprovando que o aluno 

concluirá o 3º ano do Ensino Médio no ano de 2020.

Do responsável pelo pagamento: 
Cópia da Cédula de Identidade (RG);

Cópia de Comprovante de Residência;

Cópia do CPF.

• 08h às 11h30min
• 13h30min às 17h

• 18h45min às 21h30min

INFORMAÇÕES SOBRE A MATRÍCULA INICIAL

Para os classificados, a matrícula inicial deverá 

ser feita, preferencialmente, pelo candidato e será 

recebida no Centro de Atendimento Acadêmico - 

Prédio 1.

O candidato menor de 18 anos deverá estar 

acompanhado pelo seu responsável ou representante 

legal para validar e assinar a matrícula. Este último 

deverá portar cópia da Carteira de Identidade, CPF e 

comprovante de residência.

Já o candidato maior de 18 anos, que não puder se 

fazer presente, deverá constituir um  procurador, por 

meio de uma procuração simples.

A cobrança da semestralidade é feita em seis (06) 

parcelas, uma no ato da matrícula, a segunda no dia 05 

de fevereiro de 2021 e as demais com vencimento no 

dia 05 de cada mês subsequente.

O valor da parcela, para o 1º semestre de 2021, é de 

R$ 7.061,61.

LEMBRETES

• Cópia do Diploma de Curso Superior subs�tui o Cer�ficado

de Conclusão do Ensino Médio;

• Quando apresentados os documentos originais, não é

necessário auten�car as cópias;

• Os candidatos menores de 18 anos deverão anexar os

documentos eleitoral e militar, quando de posse dos

mesmos.

• Alunos que não concluírem o Ensino Médio até a data

prevista, podem matricular-se normalmente, devendo

apresentar a documentação posteriormente, no

máximo até dois dias antes do início do ano le�vo.

INFORMATIVO MEDICINA

MATRÍCULA DOS CLASSIFICADOS 


