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ANEXO II 

 

DOCUMENTOS PARA CADASTRO 

Conforme item 10 do Edital, seguem os documentos que serão exigíveis para cadastro. Caso outros 

documentos sejam necessários, será publicado na página do processo seletivo. 

 

1) REOPÇÃO 

 

a) Cópia digitalizada do Histórico Escolar do Curso Superior de Graduação, emitido pela Coordenação 

de Registros Acadêmicos ou pelo sistema Cobalto.  
b)  Cópia digitalizada dos conteúdos programáticos emitidos pela instituição de origem, com carimbo e 

assinatura ou autenticação digital.  
 

2) REINGRESSO 

 

a) Cópia digitalizada do Histórico Histórico Escolar do Curso Superior de graduação, emitido pela 

Coordenação de Registros Acadêmicos ou pelo sistema Cobalto. O documento será anexado pela CRA 

para todos homologados nesta modalidade.  
b) Cópia digitalizada da Carteira de Identidade atualizada de modo que seja possível o reconhecimento por 

foto e assinatura 
 

3) TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA 

 

a) Cópia digitalizada do Histórico Escolar do Curso Superior de graduação, com carga horária e créditos, emitido 

pelo departamento responsável pelos registros acadêmicos da instituição de origem, com carimbo e assinatura 

ou autenticação digital.  
b) Cópia digitalizada do Documento comprobatório do reconhecimento ou da autorização de funcionamento do 

curso de origem emitido pelo departamento responsável pelos registros acadêmicos da instituição de origem 

ou pelo órgão competente, com carimbo e assinatura ou autenticação digital.  
c) Cópia digitalizada do Documento onde consta a forma de ingresso na instituição de origem emitido pelo seu 

departamento responsável pelos registros acadêmicos, com carimbo e assinatura ou autenticação digital.  
d) Cópia digitalizada do Documento que comprove o vínculo do requerente com a Instituição de origem emitido 

pelo departamento responsável pelos registros acadêmicos da instituição, com carimbo e assinatura ou 

autenticação digital.  
e) Cópia digitalizada dos conteúdos programáticos emitidos pela instituição de origem, com carimbo e assinatura 

ou autenticação digital. 
f) Cópia digitalizada da Carteira de Identidade atualizada de modo que seja possível o reconhecimento por foto e 

assinatura. 
g) Cópia digitalizada do CPF.  
h) Cópia digitalizada da Certidão de nascimento/casamento.  
i) Cópia digitalizada do Documento que comprove estar em dia com a justiça eleitoral.  
j) Cópia digitalizada do Documento que comprove estar em dia com as obrigações militares.  
k) Cópia digitalizada do Histórico Escolar do Ensino Médio. m)Cópia digitalizada do Certificado de Conclusão 

do Ensino Médio ou do Diploma do Ensino Médio. 


