PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO – PROGRAD
DIRETORIA DE REGISTRO E CONTROLE ACADÊMICO - DIRCA
ANÁLISE DOCUMENTAL (Check-list)/ Processo Seletivo de Ingresso em Cursos de Graduação
da UFT
GRUPO L3/L5: Lei nº 12.711/12; Renda Familiar (per Capita) > 1,5 SM - Demais candidatos

Nome do Candidato:____________________________________________________________
Aprovado para o Curso de:_____________________________Campus:______________________
Discriminação dos Documentos Obrigatórios para Efetivação do Cadastro e da
Matrícula
1
2
3
4

Ficha Cadastral - original
Ficha de Identificação Complementar – Diagnóstico de Deficiência –

Entrega de
Documento
Sim Não

apenas para

candidatos que declararem possuir algum tipo de deficiência;

Uma Fotografia 3x4
Documento de Identidade (Para Candidato estrangeiro: Cédula de identidade expedida pela
Polícia Federal ou passaporte com visto temporário de estudante válido)

CPF Próprio ou ainda, Comprovante de Situação Cadastral no CPF obtido na página eletrônica :
5

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATCTA/CPF/ConsultaPublica.asp (De acordo com a legislação
vigente, se possível, este documento poderá ser emitido pelo servidor atendente, desde que fornecidas as informações
necessárias, no ato da matrícula);

6

Comprovante do Estado civil (Se casado ou convivente, quando for o caso e o documento de

7

Comprovante de residência atualizado

8

identidade não estiver atualizado)

Certidão de quitação Eleitoral, no caso de candidatos maiores de 18 anos, que poderá ser emitida por meio do
endereço eletrônico: http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral. (De acordo com a legislação
vigente, este documento poderá ser emitido pelo servidor atendente, no ato da matrícula, se prestadas as informações necessárias);

9

Certificado de quitação com o Serviço Militar, no caso de candidatos do sexo masculino e

10

Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou Curso Equivalente, registrado no Órgão
Competente, ou Declaração, emitida por órgão competente, em que se ateste a
Conclusão do Ensino Médio conforme disposto no Edital
Declaração de estudos (integrais) em escolas públicas - O candidato deve comprovar
que cursou todo o ensino médio em Escola Pública (Modelo disponível em

11

maiores de 18 anos

www.uft.edu.br/ingressograduacao )

12
13

Histórico Escolar do Ensino Médio, mesmo para candidatos que já tenham curso
superior.
Declaração de inexistência de vínculo - Assinar declaração de que não está cursando
outro curso em Instituição Pública de Ensino ( Lei nº 12.089/2009 - ( Modelo disponível em
www.uft.edu.br/ingressograduacao )

14

Termo de Responsabilidade e Veracidade das informações (original)

(Modelo disponível

na página: www.uft.edu.br/ingressograduacao).

Observação Importante: Não poderão concorrer às vagas destinadas a aplicação da Lei nº12.711/2012, os candidatos
que tenham, em algum momento, cursado em escolas particulares parte do Ensino Médio, mesmo na condição de
bolsista.
Local/data: _________________________,____/____/_______.
________________________________________
Assinatura do(a) Servidor(a)

_____________________________________________
Assinatura do(a) Candidato(a) Aprovado(a)
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