
Parabéns! Chegou o momento  
do desenvolvimento de sua carreira 
e de construção do seu futuro.
Se você foi aprovado no Processo Seletivo é preciso comparecer para efetuar a sua 
matrícula em até 7 (sete) dias úteis e garantir sua vaga. Veja abaixo os documentos 
necessários e que você deve apresentar no dia da matrícula:

 • Uma foto 3x4 recente;

 • Uma cópia da Carteira de Identidade (RG) e apresentar original para conferência;

 • Uma cópia do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e apresentar original para con-
ferência;

 • Uma cópia do Comprovante de Residência e apresentar original para conferência;

 • Uma cópia do Histórico Escolar com Certificado de Conclusão do Ensino Médio e
apresentar original para conferência.

Se você não puder comparecer para realizar sua matrícula, ou-
tra  pessoa poderá fazer por você apresentando os documen-
tos acima relacionados  e:

 • Procuração simples, redigida a próprio punho, dando po-
deres para que a pessoa requeira sua matrícula.
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Se você é menor de 18 (dezoito) anos:

 • Uma cópia do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e apresentar original para con-
ferência do responsável legal.

Caso você não tenha em mãos algum documento entre em contato com a gente, pois 
alguns documentos podem ser entregues posteriormente.

Se o seu Histórico Escolar ainda não foi entregue por sua escola, é possível fazer sua 
matrícula com o atestado ou declaração de conclusão do Ensino Médio, desde que 
apresente comprovante de solicitação do seu Histórico.

Não há pagamento de Matrícula. Esta será efetivada com o pagamen-
to da 1ª (primeira) mensalidade do curso. Consulte a nossa equipe de 
atendimento sobre as condições especiais de pagamento que temos 
para você.

Fale com a gente:
Telefone (71) 3444.7971 
Whatsapp (71) 99232.3504 
Chat online www.faculdadeatualiza.edu.br
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