DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A MATRÍCULA DO EDUCA MAIS
BRASIL
A matrícula do estudante aprovado no programa EDUCA MAIS BRASIL para o
semestre 2020.1 será realizada de segunda a sexta-feira no horário das 8:00 às
17:00, Campus I ASCES-UNITA, após 48 horas do pagamento do boleto
disponibilizado pelo programa.
Lembramos que existem 04 requisitos:
1 – Não ter vínculo com a IES.
Obs.:Caso tenha feito o vestibular e não tenha efetuado matrícula é possível
liberar.
2 – Ser estudante oriundo de escola pública ou ter estudado na rede particular
sendo bolsista integral (todo o ensino médio).
3 – Ter realizado o ENEM em qualquer edição a partir de 2010, com nota de
redação diferente de zero e com pontuação geral igual ou maior que 450 pontos
na média geral.
4 – Ser a 1ª graduação do estudante.
Obs.: Caso tenha iniciado e desistido de alguma outra sem ser pelo programa
Educa Mais Brasil não tem problema.
Relação de documentos que deverá ser entregue na matrícula:
1 – Boleto Bancário de taxa de matrícula pago nas agências ou correspondentes
bancários:
2 – Original e 2 cópias do RG;
3 – Original e 2 cópias da Certidão de Nascimento ou Casamento;
4 – Original e 1 cópia do CPF;
5 – Original e 1 cópia do Título de Eleitor;
6 – Original e 1 cópia do Comprovante de votação da ultima eleição, referente ao
1º turno e ao 2º turno (se houver).
7 – Quitação com o serviço militar, para os candidatos do sexo masculino;
8 – Termo de Adesão devidamente preenchido e sem rasuras;
9 – Cópia do RG e CPF do fiador;
10 – 3 fotos 3X4 recentes (até 3 anos).
11 – Boletim individual de resultado do ENEM ralizado no ano informado no ato
da inscrição, em que a nota da redação deverá ser diferente de zero, bem como,
no mínimo, 450 (quatrocentos e cinquenta) pontos na média geral do ENEM
para fins de comprovação das informações.
12 – Original e 1 cópia do Histórico Escolar e Certificado de Conclusão do Ensino
Médio.

