DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DA MATRÍCULA
Para realização da matricula serão necessários a apresentação dos seguintes
documentos:










02 (duas) fotos 3x4 coloridas e recentes (com nome e curso no verso).
01 (um) Atestado de Vacinação; (Solicite na Unidade Básica de Saúde mais
próxima de sua casa)
01 (uma) cópia legível da carteira de identidade – RG.
01 (uma) cópia legível do Cadastro de Pessoa Física – CPF.
01 (uma) cópia legível da Certidão de Nascimento (se solteiro (a)) ou Certidão
de Casamento (se casado(a)). Em caso de divórcio, Certidão de Casamento
averbada.
01 (uma) copia legível do Título de Eleitor e Certificado de Reservista.
01 (uma) cópia legível do comprovante de endereço atual (conta água ou luz
mais recente).
02 (duas) cópias legíveis e autenticadas do Histórico Escolar do Ensino Médio
(2º Grau).

No ato da matrícula deverão ser apresentados, obrigatoriamente os seguintes
documentos do devedor solidário em caso de bolsista 50%:






Cópia da Carteira de Identidade (R.G.), bem como do respectivo cônjuge
ou companheiro (a);
Cópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF, bem como do respectivo
cônjuge ou companheiro (a);
Cópia da certidão de nascimento ou casamento, com a respectiva averbação
em caso de divórcio;
Cópia do comprovante de endereço (comprovante de conta de água, luz
ou telefonia fixa);
Cópia do comprovante de rendimento mensal atual do devedor solidário e do
seu respectivo cônjuge ou companheiro (a), que somados devem ser
superior ao dobro do valor da parcela do curso contratado.

O representante legal do estudante menor de dezoito anos será necessariamente
seu devedor solidário. A idoneidade cadastral do devedor solidário é condição para
efetivação da matrícula, estando, tanto o estudante quanto seu devedor solidário,
cientes que no ato da matrícula será realizada consulta pela UNINGÁ – Centro
Universitário Ingá junto aos cadastros de proteção ao crédito.

Por ocasião da matrícula, deverão ser preenchidos e apresentados pelos candidatos
aprovados os seguintes documentos fornecidos pela UNINGÁ:
1. Requerimento de Matrícula Inicial, em 02 (duas) vias, com a assinatura do
acadêmico e seu representante legal, se menor de idade.
2. Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, em 02 (duas) vias, com a
assinatura do acadêmico e seu representante legal se menor de idade,
devedor(es) solidário(s) e seu(s) respectivo(s) cônjuge(s) e/ou companheiro(s).
3. Ficha de Cadastro Acadêmico, com a assinatura do(a) acadêmico(a) e seu
representante legal se menor de idade.
4. Ficha de Cadastro do Devedor Solidário, com a assinatura do(s) devedor(es)
solidário(s) e seu(s) respectivo(s) cônjuge(s) se casado(s) for(em).
A não entrega de todos os documentos exigidos implicará no indeferimento da
matrícula.

