Canoas, 14 de fevereiro de 2017.
Prezado Candidato,
Estamos felizes em recebê-lo. Repassamos a seguir informações importantes para a sua matrícula.
Documentação Exigida:
Para efetuar a matrícula, o candidato deverá entregar os seguintes documentos:







Cópia da Cédula de Identidade*;
Cópia do comprovante de situação cadastral do CPF emitida através do site da Receita Federal
com data não superior a 30 dias da emissão;
Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento;
Cópia autenticada do Histórico Escolar de Conclusão do Ensino Médio**;
Cópia do comprovante de residência com CEP;
Ficha cadastral preenchida e assinada.

Obs.: Caso o candidato seja menor de 18 anos, a ficha cadastral deve estar assinada pelos pais ou
responsáveis com firma reconhecida em cartório para ser entregue no ato da matrícula. Os pais ou
responsáveis que estiverem presentes no momento da matrícula não necessitarão do reconhecimento da
assinatura. A ficha cadastral está disponível no site http://www.ulbra.br/vestibular/canoas/matricula.

*Estudantes estrangeiros devem apresentar comprovante de situação legal no país no momento da
matrícula.
**O aluno poderá realizar a matrícula com o Atestado de Conclusão do Ensino Médio atualizado. Neste
caso, ele deverá apresentar o Histórico Escolar com data de conclusão até o dia 24 de fevereiro de 2017.
**Estudantes que tenham concluído o ensino médio ou equivalente no exterior deverão apresentar
Histórico Escolar na língua original, via traduzida por tradutor juramentado e declaração de equivalência
fornecida pelo respectivo Conselho Estadual de Educação.
Candidatos que já cursaram alguma disciplina com aproveitamento em outro curso superior, devidamente
autorizado pelo MEC, deverão solicitar protocolo de Atestado de Dispensa de Disciplinas na Central de
Relacionamento até o dia 31 de março de 2017, para pleitear aproveitamento de disciplinas, conforme
prevê a Resolução nº 148/2011 do ConSun, entregando o Histórico Acadêmico das disciplinas já cursadas
(original) e os Conteúdos Programáticos (originais).
Caso a matrícula não seja confirmada, é possível solicitar a retirada de documentos na Central de
Relacionamento, no prazo de até 60 dias após o Processo Seletivo. Após esse período, os mesmos serão
inutilizados.

Matrícula

A matricula ocorrerá no dia 17 de fevereiro de 2017, das 09h às 20h, na Central de Relacionamento.

Início das aulas: 20 de fevereiro de 2017.
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