
Inscrições Homologadas para Aluno Especial: 

Candidato por ordem de inscrição 

1. Susana Azevedo Wagner Benetti 

2. Larissa de Carli 

3. Susana da Silva de Freitas 

4. Marzane Bolzano Moraes 

5. Mariana Frohlich 

6. Roberta de Oliveira Brondani 

7. Carina Gheno Pinto 

8. Patrícia de Freitas Pereira 

9. Giovana Manica Miolo 

10. Elisângela Oleiniczak 

11. Paulo Roberto de Oliveira Farias 

12. Tatiane Stroher Renz 

13. Carolina Renz Pretto 

14. Débora Cristiane Branz Trindade 

15. Tamires Filippin 

 

Horário de Matrícula 

Todos deverão estar na secretária acadêmica às 8 horas do dia 11/03/2015; 

A ordem da matricula será de acordo com a ordem que foi realizada a inscrição 

(conforme tabela acima); 

O aluno deverá entregar os seguintes materiais: 

 Candidato Graduado na UNIJUÍ: 

Para egressos formados na UNIJUÍ, serão utilizados os documentos já arquivados na 

pasta da Graduação. Documentos faltantes serão solicitados no ato da matrícula. 

Caso o(a) candidato(a) tenha alterado seu nome (após ter concluído a graduação) deverá 

entregar os seguintes documentos atualizados: 

 Cópia do registro civil de Nascimento ou Casamento 

 Cópia do CPF 

 Cópia da Carteira de Identidade 

 

 Candidato Graduado em outra IES: 

o Cópia da Carteira de Identidade 

o Cópia do CPF 

o Cópia do registro civil Nascimento ou Casamento 

o Uma Foto 3x4 



  

Observações: 

 Os candidatos que já entregaram cópia de algum dos documentos acima citados 

no ato da inscrição, não tem necessidade de entrega-los novamente; apenas 

deverá ser complementado o que está faltando. Mas, salienta-se que a 

matrícula só será efetuada mediante entrega de toda a documentação exigida. 

 

 Precisa ser, necessariamente, cópia da CI e do CPF, não poderá ser somente 

cópia da carteira de habilitação, caso alguém tenha entregue cópia desta na 

inscrição. No ato da matrícula deverá trazer cópias separadas da CI e do CPF. 

 

 O pagamento poderá ser efetuado com cartão de crédito ou cheque. Com 

possibilidade de parcelamento em até 4 vezes. 


