FACULDADE MATER DEI
DOCUMENTOS PARA EFETIVAÇÃO DO REGISTRO ACADÊMICO
Os candidatos classificados no Processo Seletivo devem requerer matrícula inicial dentro
do prazo fixado pela Faculdade. A matrícula inicial deve ser efetivada mediante a
apresentação da documentação descrita a seguir:











Original e fotocópia do Histórico Escolar de conclusão do Ensino Médio, ou
equivalente; fotocópia autenticada do Certificado de Conclusão do Ensino Médio
expedidos por Instituição de Ensino reconhecida por órgão oficial competente.
Para o candidato que tenha concluído Curso Técnico do Ensino Médio ou
Curso Superior, duas fotocópias autenticadas do diploma registrado no órgão
competente.
Duas fotocópias da certidão de nascimento ou casamento.
Duas fotocópias da cédula de identidade (frente e verso em uma única folha).
Fotocópia do título de eleitor para brasileiros maiores de 18 anos e último
comprovante de voto.
Fotocópia do CPF (Cadastro de Pessoa Física). O candidato poderá apresentar
fotocópia de documento que contenha a inscrição no CPF ou imprimir o
comprovante da inscrição no CPF a partir do Portal da Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) na Internet, no endereço www.receita.fazenda.gov.br.
Fotocópia do Certificado de Alistamento Militar ou Carteira de Reservista, para
candidatos do sexo masculino.
Fotocópia do Comprovante de Residência.
Duas fotografias 3x4 (recente).

* Para os candidatos que concluíram o Ensino Médio ou equivalente no exterior,
deverão, também, apresentar fotocópia autenticada do documento de revalidação e/ou
equivalência de estudo no Brasil.
* Para candidatos estrangeiros, apresentar o Registro Nacional de Estrangeiro (RNE)
e o Passaporte com visto de estudante, ou outro documento que, por previsão legal,
permita que o estrangeiro estude no Brasil.
OBSERVAÇÕES:
1. O candidato que já concluiu o Ensino Médio ou equivalente e não esteja de posse do
Histórico Escolar e/ou do Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou equivalente,
deverá apresentar no ato do Requerimento de Matrícula a Declaração de Conclusão do
Ensino Médio ou equivalente emitida pela Instituição de Ensino, devendo
impreterivelmente, até o primeiro dia de aula do 1º semestre letivo do ano corrente,
apresentar fotocópia autenticada do Histórico Escolar e do Certificado de Conclusão do
Ensino Médio ou equivalente.
2. . Os originais e cópias devem ser apresentados no ato da matrícula (legíveis e sem
rasuras). As cópias autenticadas em cartório dispensam a apresentação dos originais. Os
documentos com frente e verso deverão ser copiados numa única folha.
3. Menores de 18 anos devem vir acompanhados pelo seu representante legal, que
apresentará, também, uma cópia do RG, CPF e comprovante de residência.
4. Não é responsabilidade da Faculdade Mater Dei, verificar a autenticidade e validade
dos documentos solicitados e (ou) apresentados.

