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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ - UESC
SECRETARIA GERAL DE CURSOS
REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE MATRICULA
FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 




Solicito à Magnífica Reitora da Universidade Estadual de Santa Cruz matrícula no curso de graduação, Licenciatura em __________________________________________________, modalidade a distância, mediante convocação em ___ chamada do Concurso Vestibular do ano de _______. 
Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, Ilhéus, Bahia, _____/____/_______.

DADOS PESSOAIS: PREENCHER COM LETRA DE IMPRENSA

Nome: _____________________________________________________________________________

Sexo: Fem. (  )      Mas. (  )				        DATA NASCIMENTO: _____/_____/________

Forma de Ingresso: Vestibular EAD pelo Sistema de Reserva de Vagas SIM (    ) NÃO (    )

Sub judice (  )    Graduado (   ).

Estado Civil: Solteiro(a) (   )  Casado(a) (   )   Desquitado(a)  (   )   Viúvo(a)  (   )   

Separado(a) Judicialmente (   )    Divorciado(a) (   )  Outros(   ).

Naturalidade: ___________________________________________ UF ________________________

Nacionalidade: ___________________________ Naturalizado: SIM (  ) 	  NÃO (  )	

Mãe: ______________________________________________________________________________

Pai: _______________________________________________________________________________

ENDEREÇO E DOCUMENTOS PESSOAIS:

End. Residencial: _______________________________________  N°______ Apto.______

Bairro: __________________________ Cidade:___________________________ UF_____

CEP:_____________ Telefones: DDD (      ) ______________ Celular__________________

E-mail: ____________________________________________________________________ (obrigatório para acesso ao ambiente virtual de aprendizagem e ao portal acadêmico).

RG ______________________________ Órgão Emissor: __________________ UF_____

Título de Eleitor: ___________________________ Zona___________ Seção ___________

CPF: ___________________________ Nº do Doc. Militar: __________________________

Ministério da Defesa - Tipo: Alistamento (   )  Dispensa (  )    Serviço (   )

INFORMAÇÕES ACADÊMICAS:

Escola: __________________________________________________________________
Nome do Curso do Ensino Médio _____________________________________________ 
Ano de Conclusão_______ Categoria: Pública (  )    Privada  (  )
Cidade:___________________________ UF______
Graduação Anterior: Sim (    )         Não (    )       Cursando (    )

Curso: ___________________________________________Conclusão______________

Instituição: ______________________________________________________________

Cursos de Pós-Graduação: Sim (    )    Não (    )  Concluído: Sim  (    )  Não (    )
INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Endereço Comercial: ______________________________________________________
Empresa: _______________________________________________________________
Telefone(s): (    ) _________________________________________________________
E-mail: _________________________________________________________________
Tipo Sanguíneo: _______________ Fator Rh _______________________________
Portador de Necessidades Especiais: Sim (     )          Não (     )
Tipo: __________________________________________________________________
Telefones em caso de Emergência: (     )  _____________________________________
 Falar com: _____________________________________________________________
Declaro que entreguei documentos para a matrícula e tenho ciência que, se estiverem em desacordo àqueles exigidos pelo do Edital UESC nº 115/14, abaixo relacionados, minha matrícula não será homologada.

a) Certificado ou Diploma de conclusão do Curso Médio ou equivalente (original), ou Histórico Escolar (original) de nível médio contendo certificado de conclusão do Ensino Médio, ou a Declaração de Equivalência do Ensino Médio para os cursos realizados no exterior, expedida pelo órgão competente, em original;
b) Título de Eleitor e comprovante de votação da última eleição, para maiores de 18 anos, ou certidão de quitação da Justiça Eleitoral obtida via Internet, ou protocolo de solicitação (fotocópias legíveis e autenticadas);
c) Documento de Identidade com foto, que tenha validade nacional (fotocópia legível e autenticada);                     
d) Certidão de Nascimento ou Casamento (fotocópia legível e autenticada);
e) Quitação de serviço militar (fotocópia legível e autenticada), para os candidatos do sexo masculino;
f) Uma fotografia 3x4, recente (de, no máximo, 6 meses);
g) Requerimento de Solicitação de Matrícula/Identificação do candidato devidamente preenchida e assinada (fornecida pela Universidade)
h) Comprovação de inscrição no CPF (Cadastro de Pessoa Física) com correspondente número (fotocópia legível e autenticada), no caso de não constar no documento de identidade do item c;

Para os candidatos optantes pela reserva de vagas (Resolução CONSEPE Nº 64/2006, alterada pela Resolução CONSEPE N° 50/2011) ainda serão exigidos os seguintes documentos:

• Caso o candidato tenha cursado os últimos quatro anos do Ensino Fundamental (6° ao 9° anos, ou 5ª a 8ª séries) e todo o Ensino Médio em apenas uma escola: Certificado ou Diploma de Conclusão do Ensino Fundamental dos anos ou séries citadas e todo o Ensino Médio ou equivalente (originais), ou Histórico Escolar do Ensino Fundamental dos anos ou séries citadas e Histórico Escolar do nível Médio (originais), ambos contendo os respectivos certificados de conclusão;
• Caso o candidato tenha cursado um ou mais anos do Ensino Fundamental (6° ao 9° anos, ou 5ª a 8ª séries) e um ou mais anos do Ensino Médio em outra(s) escola(s) que não aquela que expediu o Histórico Escolar do Ensino Médio: deve(m) ser apresentada(s), além dos Históricos Escolares do Ensino Fundamental (dos anos ou séries citadas) e do Ensino Médio (originais), declaração(ões) desta(s) escola(s) com carimbo e assinatura do(s) Diretor(es), informando que a(s) referida(s) escola(s) pertence(m) à Rede Pública;
• No caso de optante pela reserva de vagas de Índios, apresentar Declaração de Reconhecimento expedida pela FUNAI e, no de moradores remanescentes de Quilombos, registro na Fundação Cultural Palmares e comprovação que reside no Quilombo (fotocópias legíveis e autenticadas);
• Caso o candidato apresente Certificado de Conclusão por Exame de Suplência ou Certificação no Nível do Ensino Médio com base no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), deverá também apresentar declaração da(s) escola(s) da Rede Pública, onde cursou regularmente os últimos quatro anos do Ensino Fundamental e todo o Ensino Médio.


________________________________			______________________________________
      Assinatura do Candidato		            Assinatura do Coordenador(a) ou  
                                                                                                                Secretário(a) do Polo

..............................................................................................................................................................................

Protocolo de Solicitação de Matrícula.
Nome do candidato:____________________________________________________________.
Curso:_____________________________Polo____________________ Data ____/___/_____.


Assinatura legível do Coordenador(a)/Secretário(a) responsável pelo recebimento dos documentos


