
 

Lista de Documentos – Matrícula de Medicina 
 

Documentos do Candidato 
 

Histórico Escolar do Ensino Médio ou equivalente, acompanhado do Certificado de 
Conclusão e Diploma do Ensino Superior devidamente registrado, para o caso de 
candidatos que já tenham concluído algum curso superior. 

1 (uma) cópia 
autenticada 

Cédula de Identidade – RG 
1 (uma) cópia 
autenticada 

Cadastro de Pessoa Física – CPF 
1 (uma) cópia 
autenticada 

RNE e Passaporte, com visto de estudante válido (para candidato estrangeiro) 
1 (uma) cópia 
autenticada 

Certidão de Nascimento ou Casamento (com averbação de divórcio, se for o caso) 
1 (uma) cópia 
autenticada 

Atestado de Vacinação (atualizado) 
1 (uma) cópia 
autenticada 

Contrato de Prestação de Serviços Educacionais devidamente preenchido, rubricado por 
todos os contratantes e assinado com firma reconhecida (duas vias, pelo menos uma das 
vias com firmas reconhecidas). 

2 (duas vias) 

 
Atenção! Não serão aceitos contratos rasurados, sem preenchimento de todos os campos, sem 

assinaturas: do aprovado, do representante legal, se menor de 18 anos, do(s) devedor(es) solidário(s), do 

cônjuge do(s) devedor(es) solidário(s), sem firma reconhecida em uma das vias e rubricadas em todas as 

páginas. 

 

a) O comparecimento, no ato de matrícula, dos pais ou seus representantes legais para a assinatura do 

Contrato de Prestação de Serviços Educacionais somente será necessário para alunos menores de 18 

anos.  

b) Os candidatos provenientes de exame supletivo deverão apresentar o documento comprobatório, 

Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou equivalente, em tempo hábil para a efetivação da matrícula. 

Sem o documento exigido, não será aceito o Requerimento de Matrícula do candidato, mesmo que este 

tenha sido classificado e convocado. 

c) Os candidatos com cursos equivalentes ao ensino médio, realizados no exterior, deverão ter seus 

estudos convalidados pela Secretaria de Educação no Território Nacional, em data anterior à matrícula. 

d) Os candidatos convocados, que estejam matriculados na 3ª série do Ensino Médio, com previsão de 

conclusão até o final de 2019, deverão apresentar:  

 Declaração de matrícula da 3ª série do Ensino Médio, contendo as datas previstas para: a conclusão 

do período letivo, emissão do histórico escolar e certificado de conclusão do Ensino Médio. 

 Boletim atual com rendimentos escolares da 3ª série do Ensino Médio, contendo notas, frequências e 

critério de avaliação. 

 
 
 



 

Documentos do Devedor Solidário 
 

a) O pai e a mãe poderão ser Devedores Solidários desde que preencha(m) os requisitos abaixo; 
 

Ficha de Cadastro de devedor solidário (uma ou duas conforme for o caso). 
1 (uma) 
cópia 

Comprovante de residência atualizado, com no máximo 30 dias (conta de água, luz ou 
telefone fixo), do aluno e do(s) devedor(es) solidário(s). 

1 (uma) 
cópia 

Declaração de Imposto de Renda (ano calendário 2018) completa e com as páginas de 
recibo. 

1 (uma) 
cópia 

Apresentação de 02 (dois) bens imóveis registrados e livres de ônus (penhora, hipoteca, 
usufruto, partilhado e afins), em nome do(s) devedor(es) solidário(s) – matrícula atualizada 
com até 30 dias. 

1 (uma) 
cópia 

Comprovante de Renda – o(s) devedor(es) solidário(s) devem comprovar renda mínima de 
1,5 (um vez e meio) vezes o valor da mensalidade.  

1 (uma) 
cópia 

RG e CPF do Devedor Solidário e respectivo Cônjuge 
1 (uma) 
cópia 

Certidão de Casamento (com averbação de divórcio ou óbito, se for o caso) ou Certidão de 
Nascimento, se solteiro, do(s) devedor(es) solidário(s) 

1 (uma) 
cópia 

 
b) O Contrato de Prestação de Serviços Educacionais deverá ter as firmas reconhecidas em cartório em 

pelo menos uma das vias e rubrica em todas as vias; 

c) O devedor solidário deverá comprovar renda equivalente a no mínimo uma vez e meio o valor da 

mensalidade e não ter restrição junto ao SCPC, SERASA e CCF e apresentar matrícula atualizada de 02 

(dois) bens imóveis sem ônus. A comprovação da renda poderá ser feita por meio da Declaração do 

Imposto de Renda ou apresentação dos 3 (três) últimos holerites, juntamente com cópia da Carteira de 

Trabalho e Previdência Social atualizada.  

d) Em caso de dois devedores solidários, é permitido que a soma das rendas, bem como dos imóveis, seja 

considerada para atendimento da exigência dos requisitos acima. 

e) Candidato com restrição no SERASA ou outros órgãos de proteção ao crédito, dependerá de aprovação 

superior. 

f) O pagamento da primeira parcela da anuidade, deverá ser efetuado no ato da matrícula e é condição 
necessária para a efetivação da mesma. 

 
 
 
 
 

UNICESUMAR 
 


