Documentos necessários e Locais para realização de Matrícula
para o Curso de Licenciatura em Biologia - modalidade a
distância
1ª convocação
Período da Matrícula de 21 a 24 de agosto de 2006
O candidato convocado para efetuar a matrícula deverá apresentar-se munido dos
seguintes documentos:
1• Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou Certificado/Diploma de Ensino
Médio ou a Declaração de Equivalência expedida pelo Conselho Estadual de
Educação com data anterior à da matrícula (original e cópia);
2• Histórico Escolar do Ensino Médio (original e cópia);
3• Certidão de Nascimento ou Casamento (cópia);
4• Documento de identidade (no caso de candidato estrangeiro, deverá
apresentar o Registro Nacional de Estrangeiro);
5• Cartão do Cadastro de Pessoa Física (CPF);
6• Certificado de Reservista e prova de que está em dia com as obrigações
militares (para o candidato do sexo masculino e com mais de dezoito anos);
7• Título Eleitoral (obrigatório para o candidato a partir dos dezoito anos e
facultativo para o candidato com dezesseis ou dezessete anos);
8• Certidão de Quitação Eleitoral (obrigatório para o candidato a partir dos
dezoito anos e facultativo para o candidato com dezesseis ou dezessete anos;
Obs.: não serão aceitas as cópias do Requerimento de Justificativa Eleitoral Comprovante do Eleitor, em razão da Advertência, nele contida);
9• uma fotografia 5 x 7 cm frontal e com data.
O candidato no ato da matrícula deverá, obrigatoriamente, comprovar a conclusão
do Ensino Médio ou equivalente, mediante a apresentação do Certificado de
Conclusão do Ensino Médio e o seu respectivo Histórico Escolar. A UFT não
aceitará Declaração em substituição aos documentos supracitados.
O candidato perderá o direito à vaga, sendo excluído de qualquer outra
convocação, quando convocado:
1• não efetuar a matrícula no prazo estabelecido; ou
2• apresentar a documentação exigida de forma incompleta e/ou incorreta.
O candidato excluído será substituído pelo candidato imediatamente subseqüente,
observando-se a classificação do candidato na etapa final do vestibular (redação)
do mesmo curso.

O candidato convocado que for acadêmico de outro curso superior de graduação
da UFT, ao efetivar a matrícula em um novo curso, terá a sua matrícula anterior
cancelada.
Se constatada a não observância ao disposto no item anterior, será cancelada,
automaticamente, a matrícula mais antiga.
Locais para matrícula
1 - Arraias
• SECRETARIA ACADÊMICA DA UFT - Arraias
Endereço: Av. universitária, s/n°
Árraias/TO
CEP: 77330-000
• Telefone/Fax: (63) 3653-1531
2 - Araguaina
• SECRETARIA ACADÊMICA DA UFT – Unidade São João
Endereço: R: Humberto de Campos, 508, B. São João Centro
77800-000
Fone: (63) 412-3555 Fax: (63) 412-3555
3 - Gurupi
• SECRETARIA ACADÊMICA DA UFT – Gurupi
Endereço: Rua Padejós, L 7 Chácara 69/72 Zona Rural Cx Postal 66
CEP: 77402-970
Fone: (63) 321 - 3588 Fax: (63) 312 - 3588

