
 
 
 

 

INFORMATIVO 
 
 
 

Matrícula para os alunos do curso de Medicina 
 

 
                                    
                               Período:  6 e 7 de dezembro 2018           
                             

                    

5ª CONVOCAÇÃO 

 

Compareça ao Campus Aeroporto, bloco I sala 4, na Avenida Nenê Sabino, 1.801, nos 

dias 6 e 7 de dezembro de 2018, das 08h às 18h, munidos dos documentos exigidos neste 

Informativo de Matrícula. 

 
 

O candidato ao efetuar sua matrícula pessoalmente ou por procuração com firma 
reconhecida em cartório será atendido conforme ordem de senha eletrônica. A matrícula 

envolve a conferência e entrega dos documentos exigidos, bem como o registro de todos 
os dados do candidato no sistema acadêmico. 

 

Qualquer excepcionalidade será analisada por comissão designada para esse fim. 

 

A partir de sua matrícula (pessoalmente) os boletos das mensalidades 

passarão a ser gerados e seus valores devidos até eventual formalização, por 

escrito, de desistência ou cancelamento de sua matrícula. 

O aluno deverá apresentar a documentação exigida pessoalmente, na data de 

sua matrícula. 

 

Documentos exigidos: (a serem apresentados no ato da matrícula) 

Candidatos Brasileiros 

Os candidatos classificados  apresentarão,  para  efetivação  da  matrícula os 

seguintes documentos: 

 

 Histórico Escolar e Certificado de Conclusão do Curso do  

     Ensino Médio (original e cópia); 

 Carteira de Identidade – RG (original e cópia); 

 não será permitida carteira de habilitação em substituição a     

   carteira de identidade;   

 Título de Eleitor e comprovante de votação na última eleição (original e cópia); 



 Comprovante de quitação de Serviço Militar ou dispensa para candidatos 

brasileiros (original e cópia frente e verso); 

 Uma foto 3x4, atual; 

 Certidão de Nascimento ou Casamento (original e cópia); 

 CPF (original e cópia); 

 Cartão de vacinação atualizado (original e cópia); 

 Comprovante de residência (original e cópia); 
 
 
Candidatos estrangeiros 

 

 RNE (Registro Nacional de Estrangeiros) atualizado (original e  

    cópia); 

 Certidão de Nascimento (original e cópia); 

 CPF (original e cópia); 

  Histórico Escolar do Ensino Médio com equivalência de      

   estudos feito no Brasil junto ao órgão competente (original  

     e cópia); 

 Cartão de vacinação atualizado (original e cópia); 

 Comprovante de residência (original e cópia); 

 Passaporte com visto para Universidade de Uberaba (original  

    e cópia); 

 Uma foto 3x4, atual; 
 

 

ATENÇÃO: 

 

- O candidato menor de 18 anos deverá estar acompanhado pelo responsável legal,   

   munido de Cédula de identidade e CPF. 

 

- O valor da matrícula poderá ser obtido pelo telefone 0800 34 3113  

 


