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LISTA DE CONFERÊNCIA DE DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA 

 
CANDIDATOS DA AMPLA CONCORRÊNCIA 

 
Certifique-se das “DAS CONDIÇÕES DA DOCUMENTAÇÃO PARA MATRÍCULA” no item 6 do Edital 

de Matrícula no endereço eletrônico <www.sisu.ufg.br>. 

Marque nos quadradinhos os documentos que você está levando para a matrícula 
 
Certificado de conclusão do Ensino Médio OU de curso equivalente (original e uma fotocópia), 
registrado no órgão competente OU declaração de conclusão do Ensino Médio ou de curso 
equivalente (original), OU certificado de conclusão do Ensino Médio por meio da certificação do 
Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM (original e uma fotocópia) ou diploma de curso superior 
(original e uma fotocópia) ou Certidão de Conclusão Superior (original e fotocópia). Todos 
documentos válidos em território nacional e em língua portuguesa (obrigatório); 

Histórico escolar do Ensino Médio (original e uma fotocópia) ou histórico escolar do Ensino 
Superior (original e uma fotocópia – nos casos em que o candidato tiver apresentado o diploma de 
conclusão do ensino superior). Todos documentos válidos em território nacional e em língua 
portuguesa (obrigatório); 

 Documento de identidade (original e uma fotocópia); O candidato nascido fora do Brasil deverá 
apresentar passaporte e a certidão de nascimento (original e uma fotocópia) (obrigatório); 

CPF (original e uma fotocópia) (obrigatório); 

Certidão de casamento, quando ocorrer mudança de nome (original e uma fotocópia); 

Título de eleitor (original e uma fotocópia); 

Documento militar, para candidatos do sexo masculino (original e uma fotocópia); 

Duas fotos recentes, no tamanho 3 x 4 ou 5 x 7; 

Duas vias do Termo de Ciência, disponíveis no endereço <www.sisu.ufg.br> (obrigatório). 

 

Caso o candidato tenha estudado em escola extinta e não possua Certificado de Conclusão do 
Ensino Médio ou de curso equivalente e histórico escolar, devidamente registrado, deverá 
apresentar no ato da solicitação de matrícula documento expedido pelo acervo de Escolas 
Extintas que comprove a conclusão do Ensino Médio ou de curso equivalente (obrigatório). 

 

A matrícula não será realizada sem a apresentação dos documentos considerados 
obrigatórios, ficando o candidato excluído do processo e sem direito à vaga. 

 

  


