
 

 

 
INFORMAÇÕES PARA MATRÍCULA 

 
TURMA 2018 

 
 

A matrícula será realizada nos dias 03 e 04 de maio de 2018, junto a Secretaria do Programa de 
Pós-Graduação em Atenção Integral à Saúde na UNIJUÍ (Campus Ijuí), nos horários: 08h às 
11h30min e das 13h30min às 19h. 

 

 
DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA: 

 
Candidatos graduados na UNIJUÍ: 

Para egressos formados na UNIJUÍ, serão utilizados os documentos já arquivados na pasta da 
Graduação. Documentos faltantes serão solicitados posteriormente, via cadastro de pendências no 
portal do estudante. 

 
Caso o(a) candidato(a) tenha alterado seu nome (após o último vínculo com a Instituição) 

deverá entregar os seguintes documentos atualizados: 
 

• Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento; 
• Cópia do Cadastro de Pessoas Físicas - CPF; 
• Cópia da Carteira de Identidade. 

 
Candidato graduado na UNICRUZ: 

• Cópia da Carteira de Identidade; 
• Cópia do Cadastro de Pessoas Físicas - CPF; 
• Cópia Certidão de Nascimento, Casamento ou Divórcio; 
• Cópia simples do Diploma de Graduação; 
• Cópia simples do Histórico Escolar de Graduação. 

 

Candidato graduado em outra IES: 

• Cópia da Carteira de Identidade; 
• Cópia do Cadastro de Pessoas Físicas - CPF; 
• Cópia Certidão de Nascimento, Casamento ou Divórcio; 
• Cópia autenticada do Diploma de Graduação (na ausência, apresentação de cópia 

simples acompanhada do original);  
• Original ou cópia autenticada do Histórico Escolar de Graduação. 

 
  



 

 

DOCUMENTOS DO FIADOR: 
 

Para pagamento do curso à vista não será exigida a documentação do fiador. 

Para pagamento parcelado (inclusive por estudantes contemplados com bolsa de estudos), será 
exigida a entrega da documentação e assinatura do fiador. 

• Cópia da Carteira de Identidade; 
• Cópia do Cadastro de Pessoas Físicas - CPF; 
• Cópia do Comprovante Renda; 
• Cópia do Comprovante de Endereço; 
• Cópia da Certidão de casamento ou escritura de união estável; 
• Cópia do CPF do cônjuge (quando houver) 

 
Solicitamos que preferencialmente o fiador não seja o cônjuge. No caso de ser, é obrigatória a 

apresentação de comprovantes de propriedade de bens que valham o montante do curso contratado. 
 

 

No ato da matrícula o aluno deve fazer o pagamento à vista da taxa de matrícula que é de R$ 
1079,60 (um mil e setenta e nove reais com sessenta centavos).  

Solicitamos que mantenham sempre atualizado seu e-mail, endereço e telefone. No caso de 
alteração, informar à secretaria do curso. 

Qualquer dúvida entrar em contato com a secretaria do curso através dos telefones (55) 3332-
0522 ou (55) 3321-1656. 

 

 
 
 
 

 

     


