
 

MATRÍCULAS 
  
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA EFETUAR MATRÍCULA 
 
 Candidato: 
   

• Cópia do RG (não é válido o uso da Carteira de Habilitação)  
• Cópia do CPF  
• Cópia do Título de Eleitor  
• Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento  
• Cópia do Certificado Militar  
• Cópia autenticada do diploma ou Certificado de Conclusão (Ou cópia simples com o original para conferência). 
• Cópia autenticada do Histórico Escolar do Ensino Médio (Ou cópia simples com o original para conferência. 

Também são válidos documento originais, como declaração, atestado, para alunos que estão cursando ou concluíram recentemente o 
3º Ano do Ensino Médio). 

• Cópia do comprovante de Residência recente (últimos 3 meses).  
 

 Responsável Legal (Obrigatório para candidatos que não tenham 18 anos completos 
na data da matrícula): 
• Cópia do RG 
• Cópia do CPF  

 
IMPORTANTE  

• A foto para o cartão acadêmico será tirada no ato da matrícula na Central de Relacionamento da 
Unifev.  

• O pagamento deverá ser efetuado no ato da matrícula. 
 

 
MATRÍCULA POR PROCURAÇÃO 
 
A matrícula por procuração é permitida em caso de impedimento do candidato selecionado e convocado. Nessa 
situação, a procuração é feita mediante mandato público ou particular com firma reconhecida, no qual consistem, 
expressamente, os poderes para que o procurador, em nome do candidato, proceda à matrícula. 
 
MATRÍCULA AGENDADA 
 
A opção de matrícula agendada está disponível para todos os candidatos. O telefone/whatsapp para agendamento 
é (17) 3405-9990. 
 
 
LOCAIS DE MATRÍCULA 
 
 Campus Centro  

Rua Pernambuco, 4196 - Centro  
CEP 15500-006 - Votuporanga/SP  
Horários: 
De segunda a sexta-feira: das 8h às 21h45. 
Sábado das 9h às 12h45.  

 
 Cidade Universitária  

Av. Nasser Marão, 3069 - Pq. Industrial I   
CEP 15503-005 - Votuporanga/SP  
Horários: 
De segunda a sexta-feira das 19h às 21h45. 
Aos sábados das 9h às 12h45.  

 
 
A matrícula apenas será efetuada mediante a apresentação de TODOS os documentos solicitados.  


