
 

 

 

 

INGRESSO VIA VESTIBULAR 

  

a) 02(duas) fotos 3X4 iguais e recentes;  

b) Certidão de Nascimento ou Casamento (uma cópia simples);  

c) Documento de Identidade- RG, com menos de 10 anos de emissão (uma 

cópia simples);  

d) Cadastro de Pessoa Física- CPF (uma cópia simples);  

e) Comprovante de endereço (uma cópia simples);  

f) Certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente (uma cópia 

autenticada);  

g) Histórico escolar de ensino médio (uma cópia autenticada);  

h) Título de eleitor ou quitação eleitoral (uma cópia simples);  

i) Comprovante de alistamento militar e/ou dispensa (uma cópia simples).  

  
  

INGRESSO VIA DIPLOMADO 
  

a) 02(duas) fotos 3X4 iguais e recentes;  

b) Certidão de Nascimento ou Casamento (uma cópia simples);  

c) Documento de Identidade - RG, com menos de 10 anos de emissão (uma 

cópia simples);  

d) Cadastro de Pessoa Física - CPF (uma cópia simples);  

e) Comprovante de endereço (uma cópia simples);  

f) Certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente (uma cópia 

autenticada);  

g) Histórico escolar de ensino médio (uma cópia autenticada);  

h) Cópia autenticada do diploma de curso superior, devidamente registrado;  

i) Comprovante de alistamento militar e/ou dispensa (uma cópia simples);  

j) Título de eleitor ou quitação eleitoral (uma cópia simples).  

  
  

INGRESSO VIA TRANSFERÊNCIA EXTERNA 
  

a) 02(duas) fotos 3X4 iguais e recentes;  

b) Certidão de Nascimento ou Casamento (uma cópia simples);  

  



 

 

 

 

 

c)  Documento de Identidade - RG, com menos de 10 anos de emissão (uma 

cópia simples);  

d) Cadastro de Pessoa Física - CPF do candidato (uma cópia simples);  

e) Comprovante de endereço (uma cópia simples);  

f) Certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente (uma cópia 

autenticada);  

g) Histórico escolar de ensino médio (uma cópia autenticada);  

h) Histórico escolar do curso de origem, (cópia autenticada) programas e cargas 

horárias das disciplinas nele cursadas com aprovação, atestado de 

regularidade acadêmica, regularização do curso e guia de transferência;  

i) Título de Eleitor ou quitação eleitoral; 

j) Comprovante de alistamento militar e/ou dispensa (uma cópia simples).  

 




