DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA
REALIZAÇÃO DA MATRÍCULA CALOURO
Documentos exigidos para matrícula CALOURO: Cópias autenticadas, caso
não estejam acompanhadas dos originais ou cópias simples acompanhadas
dos originais.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 cópia legível da Carteira de Identidade;
1 cópia do CPF;
1 cópia do título de eleitor
1 cópia da quitação com as obrigações eleitorais (comprovante de
votação da última eleição ou declaração emitida pelo TRE);
1 cópia da certidão de nascimento ou casamento;
1 cópia do certificado de conclusão do Ensino Médio (para concluintes
anteriores a maio/1998 o certificado deverá ser registrado na Secretaria
Estadual de Educação);
1 cópia do histórico Escolar do Ensino Médio;
Comprovante do endereço residencial atual com CEP;
1 cópia de quitação com as obrigações militares (candidatos do sexo
masculino);
Em caso de Ensino Médio no exterior: Cópia do diploma ou certificado
com carimbo do consulado/embaixada do país expedidor no Brasil, com
tradução oficial por tradutor juramentado e validação do CEE – Conselho
Estadual de Educação.

A matrícula só será efetivada mediante apresentação de toda
documentação exigida e a confirmação do pagamento do
boleto de matrícula.
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DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ABERTURA
DO PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA EXTERNA
E EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA
No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar os seguintes
documentos para abertura do processo de TRANSFERÊNCIA EXTERNA:
•
•
•
•
•

Cópia do RG;
Histórico escolar;
Atestado de vínculo ou comprovante de pagamento da matrícula do
semestre vigente;
Portaria de reconhecimento ou renovação de reconhecimento do curso
de origem (o mais atualizado);
Programa de disciplinas cursadas na Instituição de origem, contendo
ementa, nota e carga horária.

Documentos exigidos para matrícula por TRANSFERÊNCIA EXTERNA:
Cópias autenticadas, caso não estejam acompanhadas dos originais ou cópias
simples acompanhadas dos originais.
•
•
•
•
•
•
•

Cópia do CPF (do próprio aluno) ou Registro Geral de Estrangeiro;
Cópia do título de reservista (para candidatos do sexo masculino);
Cópia do título de eleitor e da quitação com as obrigações eleitorais;
Cópia da certidão de nascimento ou casamento;
Declaração de situação no ENADE;
Cópia do comprovante de endereço com CEP;
Cópia do Certificado de Conclusão do Ensino Médio.

A matrícula só será efetivada mediante apresentação de toda
documentação exigida e a confirmação do pagamento do
boleto de matrícula.

www.fadisp.com.br • (11) 2395-7500 • Rua João Moura, 313, Pinheiros – São Paulo-SP

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ABERTURA
DO PROCESSO DE PORTADOR DE DIPLOMA E
EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA
No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar os seguintes
documentos para abertura do processo de PORTADOR DE DIPLOMA
•
•
•
•

Cópia do RG;
Histórico escolar;
Diploma de curso superior registrado;
Programa de disciplinas cursadas na Instituição de origem, contendo
ementa, nota e carga horária.

Documentos exigidos para matrícula PORTADOR DE DIPLOMA: Cópias
autenticadas, caso não estejam acompanhadas dos originais ou cópias
simples, acompanhadas dos originais.
•
•
•
•
•
•

Cópia do título de reservista (para candidatos do sexo masculino);
Cópia do título de eleitor e da quitação com as obrigações eleitorais;
Cópia da certidão de nascimento ou casamento;
Cópia do CPF (do próprio aluno) ou Registro Geral de Estrangeiro;
Cópia do comprovante de endereço com CEP;
Graduação concluída no exterior: Cópia do diploma ou certificado com
carimbo do consulado/embaixada do país expedidor no Brasil com
tradução Oficial por tradutor juramentado e validação do C.E.E.
(Conselho Estadual de Educação).

A matrícula só será efetivada mediante apresentação de toda
documentação exigida e a confirmação do pagamento do
boleto de matrícula.
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