
ORIENTAÇÕES GERAIS 
PARA MATRÍCULA

A divulgação dos aprovados no Vestibular UNICERP 2023 será feita no dia 16 de novembro 
de 2022 no site www.unicerp.edu.br. 

Ocorrendo vagas remanescentes, a COPEPS poderá fazer outras chamadas para matrícula, 
observando-se a ordem de classificação dos candidatos.

RESULTADOS

A matrícula inicial de todos os candidatos classificados para os cursos acontecerá entre os 
dias 17 e 30 de novembro, das 8h às 22h, na Secretaria Acadêmica e Setor Financeiro, 
localizados no Bloco 1 do campus do Centro Universitário do Cerrado Patrocínio – UNICERP, 
sob pena de o candidato perder o direito à sua vaga, caso não compareça na data indicada.

MATRÍCULA DOS CLASSIFICADOS

Para efetuar a matrícula inicial, o candidato deverá entregar os seguintes documentos:

– Declaração de conclusão do Ensino Médio ou Histórico Escolar completo do Ensino Médio 
(original);

– Certidão de nascimento ou Casamento (original e 1 cópia);

– Diploma do curso profissionalizante (para os que concluíram curso técnico) (original);

– Cédula de Identidade (original e 1 cópia); 

– CPF (original e 1 cópia); 

– Título de Eleitor (original);

– 01 (uma) fotografia 3x4;

– Contrato de Prestação de Serviço assinado pelo candidato ou responsável financeiro e pelo 
fiador; 

– Cópia do documento de identidade do fiador;

– Cópia do CPF do fiador;

– Comprovante de endereço do fiador; 

– Comprovante de endereço do candidato;

– No caso de matrícula por procuração, além dos documentos acima mencionados, 
apresentar procuração com firma reconhecida e documento de identidade do procurador.

DOCUMENTOS
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Conforme o edital do Processo Seletivo, algumas observações são importantes:

1. A não apresentação de todos os documentos relacionados no ato da matrícula implicará na 
perda da vaga.

2. No ato da matrícula deverão estar presentes o aluno contratante e seu representante legal, 
se menor, e também o fiador com o cônjuge. Caso o fiador e o cônjuge estiverem 
impossibilitados de comparecer no momento da matrícula, o aluno ficará responsável por 
reconhecer firma da(s) assinatura(s) em cartório. O aluno ficará responsável por devolver o 
contrato no Departamento Financeiro, em até dois dias úteis, sob pena de ter sua matrícula 
cancelada. 

3. Os alunos do UNICERP aprovados em novo Processo Seletivo não estão isentos da 
apresentação dos mesmos documentos exigidos dos demais candidatos aprovados. 

4. Os candidatos graduados em curso superior, mesmo que apresentem o diploma 
devidamente registrado, não estão desobrigados da apresentação dos documentos.

5. Perderá o direito à vaga o candidato que não apresentar, no prazo fixado para a matrícula, 
qualquer dos documentos mencionados.

6. Recomenda-se aos candidatos que obtenham os documentos com antecedência. Em 
nenhuma hipótese será aceita matrícula condicional.  

7. Se o fiador for casado, apresentar cópia do documento de identidade e CPF do cônjuge e 
certidão de casamento.

8. Quando o aluno não for o responsável financeiro, apresentar cópia do documento de 
identidade, CPF e comprovante de residência do responsável.

9. Caso o aluno ainda não tenha concluído o ensino médio no período de matrícula, será 
realizada uma pré-matrícula (com comprovante de que está cursando o terceiro ano do 
ensino médio) e a mesma só será concluída após a entrega do Histórico Escolar, que deverá 
ser feita até 31/01/2023.
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