
Universidade Federal de Uberlândia      
 Diretoria de Administração e Controle Acadêmico          

Divisão de Administração - Setor de Matrículas

Uberlândia, _____ de __________________________ de 201___.

9 - o Carta de Apresentação emitida pela Missão Diplomática do Brasil no país de origem: 1 (uma) 
fotocópia legível;

  o ____________________________

  o ____________________________

  o ____________________________

10 - o Declaração ou Termo de Compromisso, com autenticação consular: 1 (uma) fotocópia 
legível;   o ____________________________

graduação ________________________________________________ através do Programa de Estudantes - Convênio

entreguei  à  Universidade  Federal  de  Uberlândia,  os  documentos  acima  exigidos  para  a  matrícula  no  curso  de  

 o ____________________________

Uso Exclusivo da PROGRAD

3- o Certidão de registro civil (nascimento ou casamento): 1 (uma) fotocópia legível;   o ____________________________

2 - o Formulário de matrícula fornecido pela coordenação de curso de graduação;   o ____________________________

1 - o Memorando Interno expedido pela DRII e encaminhado à DIRAC;   o ____________________________

Assinatura do (a) servidor (a) PROGRAD

4 - o Carteira de Identidade de Estrangeiro: 1 (uma) fotocópia legível;   o ____________________________

11 - o Termo de Responsabilidade Financeira, com autenticação consular: 1 (uma) fotocópia
legível.

5 - Protocolo de solicitação (RNE) ou Registro de visto temporário retirado na Polícia
Federal (para os candidatos que ainda não possuem a Carteira de Identidade de Estrangeiro): 1
(uma) fotocópia legível;

  o ____________________________

6 - o Passaporte (todas as páginas utilizadas) com o visto de estudante temporário IV: 1 (uma)
fotocópia legível;   o ____________________________

7 - o CPF: 1 (uma) fotocópia legível;

de Graduação - PEC-G.

OBS.: 

Declaro ainda estar ciente das normas da UFU pertinentes ao Programa de Estudantes - Convênio de Graduação - PEC-G.

PROGRAMA DE ESTUDANTES - CONVÊNIO DE GRADUAÇÃO - PEC-G

Eu, ______________________________________________________________________         CANDIDATO (A)          PROCURADOR (A), atesto que

Assinatura legível do (a) candidato (a) ou 
responsável

8 - o Certificado de conclusão e Histórico Escolar do Ensino Médio ou equivalente, com 
autenticação consular: 1 (uma) fotocópia legível e autenticada em cartório;

O (a) candidato (a) ___________________________________________________________ DECLARA para os
devidos fins que possui a documentação abaixo assinalada, exigida para a efetivação de sua matrícula no Programa de
Estudantes - Convênio de Graduação PEC-G, para ingresso em ( 201___/____), e se responsabiliza pela veracidade
das informações e pela entrega dos documentos solicitados.

COMPROVANTE DE ENTREGA DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A MATRÍCULA NO PROGRAMA PEC-G      

(Assinale apenas os documentos que você possui)


