Leia o edital completo aqui.
6 - DA MATRÍCULA
6.1 - A matrícula dos candidatos classificados no limite das vagas será feita, na primeira
chamada, em locais e horários divulgados no site una.br/vestibular.
6.2 - A convocação em segunda e terceira chamadas de candidatos excedentes, quando
o curso tiver excedentes, será feita por telefone e/ou telegrama após o período oficial de
matrícula.
6.2.1 - Excedente é o candidato aprovado, mas não classificado no limite das
vagas do curso pretendido, o qual só será convocado em caso de desistência do
candidato classificado.
6.3 - A não efetivação da matrícula nas datas fixadas acarretará perda do direito à
respectiva vaga, e abrirá igual número de vagas para os classificados subsequentes.
Não haverá, portanto, reserva de vagas.
6.4 - Para matricular-se, o aluno deverá apresentar o comprovante de pagamento da 1ª
parcela da semestralidade, o que não lhe garante, por si só, a matrícula, o contrato de
prestação de serviços educacionais devidamente assinado, o aditivo de bolsa, caso
houver, bem como os seguintes documentos (cópia e original para conferência):
• 1 (uma) cópia e original de:
- Certificado de conclusão do ensino médio ou de curso equivalente;
- Histórico escolar do ensino médio;
- Diploma, quando se tratar de curso profissionalizante do ensino médio;
- Certidão de nascimento ou de casamento;
- Prova de quitação com o serviço militar, para os maiores de 18 anos do sexo masculino;
- Título de eleitor;
- Comprovante de quitação com as obrigações eleitorais (última eleição), para maiores
de 18 anos;
- Documento oficial de identidade, com foto;
- CPF do aluno;
- Comprovante de residência atualizado.

6.4.1 - Para os candidatos estrangeiros: identidade de estrangeiro; CPF;
comprovante de endereço; passaporte e visto do tempo de permanência no Brasil.
6.4.2 - Para candidatos que concluíram o ensino médio no exterior: histórico
escolar do ensino médio traduzido e juramentado; cópia do parecer da Secretaria de
Estado da Educação validando a equivalência de estudos no exterior; e cópia da
publicação no Diário Oficial da União (DOU). Caso tenha realizado os estudos de ensino
médio em instituição estrangeira, o aluno deverá, antes de formalizar a matrícula, obter
a certidão de equivalência no Conselho Estadual de Educação.
6.4.3 - Quando o responsável financeiro não for o aluno, o contratante deverá
apresentar os seguintes documentos: • 1 (uma) cópia e original de: - carteira de
identidade; - CPF; - comprovante de residência atualizado.
6.4.4 - Os menores de 18 anos deverão estar acompanhados do responsável legal
para a assinatura do contrato.
6.4.5 - No caso de a matrícula ser feita por procuração, esta deverá ter a firma do
procurador reconhecida em cartório e ao contrato de prestação de serviço deverá ser
anexada cópia da carteira de identidade e do CPF do procurador e do contratante.
6.4.6 - Os candidatos aprovados que utilizarem o resultado do Enem deverão
apresentar, além dos documentos acima, a cópia do boletim do Enem com o mesmo
número de inscrição e notas daquele exame, utilizado no processo de classificação do
vestibular.
6.5 - Ao se matricular, o aluno poderá requerer o aproveitamento de disciplina (s) de
outro curso em nível superior eventualmente realizado, nas formas e condições da
Instituição de Ensino.
6.6 - Os casos de cancelamento de matrícula serão regulados pelo contrato de prestação
de serviços educacionais firmado com a instituição de ensino e pelo respectivo estatuto
e/ou regimento interno da Instituição de Ensino.
6.7 - A matrícula que houver sido realizada com a utilização de meios fraudulentos ou
inobservância à legislação e a este Edital, poderá ser cancelada a qualquer tempo, e o
candidato não terá direito à restituição dos valores pagos, sem prejuízo das demais
sanções previstas na lei.

