Documentação para matrícula













1) INGRESSO POR VESTIBULAR / ENEM
Boletim de Desempenho do ENEM (se for o caso)
RG – ou Habilitação (Legível e dentro do prazo de validade), (1 cópia autenticada)
CPF; (1 cópia autenticada)
CPF do responsável legal se menor de 18 anos; (1 cópia autenticada)
Certidão de Nascimento ou Casamento; (1 cópia autenticada)
Comprovante de endereço; (ATUAL com CEP – Em nome do aluno, da mãe, pai ou Cônjuge (1 cópia autenticada)
2 fotos 3x4 recentes;
Reservista (sexo masculino); (1 cópia autenticada)
Título de Eleitor e comprovante de regularidade Eleitoral (1 cópia autenticada)
Histórico Escolar do Ensino Médio; (1 cópia autenticada)
Certificado de conclusão do Ensino Médio; (1 cópia autenticada)

2) INGRESSO POR TRANSFERÊNCIA
Além dos documentos para matrícula por vestibular (item 1), trazer:






Histórico da Instituição de origem com declaração do ENADE
Programas das disciplinas cursadas
Declaração de matrícula com situação final na Instituição de origem
Declaração de aprovação no vestibular

3) INGRESSO COMO PORTADOR DE DIPLOMA
Além dos documentos para matrícula por vestibular (item 1), trazer:










Diploma de conclusão de curso devidamente registrado (1 cópia autenticada)
Histórico do curso concluído (1 cópia autenticada)
Programas das disciplinas cursadas

4) INGRESSO PELO FNG SOCIAL









RG – ou Habilitação (Legível e dentro do prazo de validade), (2 cópias, sendo 1 autenticada)
CPF; (2 cópias, sendo 1 autenticada)
CPF do responsável legal se menor de 18 anos; (2 cópias, sendo 1 autenticada)
Certidão de Nascimento ou Casamento; (2 cópias, sendo 1 autenticada)
Comprovante de endereço; (ATUAL com CEP – Em nome do aluno, da mãe, pai ou Cônjuge (2 cópias, sendo 1 autenticada)
(Contas de Água, Luz, Gás, Telefone Fixo, Correspondência Bancária ou Cartões de Crédito)
Declaração de endereço reconhecido firma, e comprovante caso seja em nome de terceiros; (2 cópias) - (Reconhecer firma
apenas em uma via, e a outra via em cópia simples)
3 fotos 3x4 recentes;
Reservista (sexo masculino); (1 cópia autenticada)
Título de Eleitor e comprovante de regularidade Eleitoral (1 cópia autenticada)
Histórico Escolar do Ensino Médio; (1 cópia autenticada)
Certificado de conclusão do Ensino Médio; (1 cópia autenticada)
Comprovante de rendimentos; (3 últimos meses ou Carteira de Trabalho); (1 cópia)

(Se houver comissão ou hora-extra é imprescindível apresentar os 6 últimos meses e em caso de desemprego, cópia da carteira de trabalho)






GRUPO FAMILIAR (RESIDENTE NA MESMA CASA)
 Em casos da documentação do Cônjuge – 2 cópias
RG – ou Habilitação (Legível e dentro do prazo de validade); (1 cópia)
CPF (Obrigatório para membros a partir de 13 anos); (1 cópia)
Certidão de Nascimento (Apenas para membros menores de idade); (1 cópia)
Comprovante de rendimentos; (3 últimos meses ou Carteira de Trabalho); (1 cópia)

(Se houver comissão ou hora-extra é imprescindível apresentar os 6 últimos meses – Em caso de desemprego cópia da carteira de trabalho)




A falta de apresentação de todos ou um dos documentos acima relacionados impede que o candidato prossiga na
matrícula
Não tiramos cópias
www.fng.edu.br
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5) INGRESSO PELO FIES










RG – ou Habilitação (Legível e dentro do prazo de validade), (3 cópias – Sendo 1 colorida e 1 colorida)
CPF; (3 cópias, sendo 1 autenticada)
CPF do responsável legal se menor de 18 anos; (3 cópias, sendo 1 autenticada)
Certidão de Nascimento ou Casamento; (3 cópias, sendo 1 autenticada)
Comprovante de endereço; (ATUAL com CEP – Em nome do aluno, da mãe, pai ou Cônjuge (3 cópias, sendo 1 autenticada)
(Contas de Água, Luz, Gás, Telefone Fixo, Correspondência Bancária ou Cartões de Crédito)
Declaração de endereço reconhecido firma, e comprovante caso seja em nome de terceiros; (3 cópias) - (Reconhecer firma
apenas em uma via, e as outras 2 cópias simples da declaração)
3 fotos 3x4 recentes;
Reservista (sexo masculino); (1 cópia autenticada)
Título de Eleitor e comprovante de regularidade Eleitoral (1 cópia autenticada)
Comprovante de Inscrição do ENEM (1 cópia autenticada)
Histórico Escolar do Ensino Médio; (2 cópias – Sendo 1 autenticada)
Certificado de conclusão do Ensino Médio; (2 cópias – Sendo 1 autenticada)
Comprovante de rendimentos; (3 últimos meses ou Carteira de Trabalho); (1 cópia)

(Se houver comissão ou hora-extra é imprescindível apresentar os 6 últimos meses e em caso de desemprego, cópia da carteira de trabalho)






GRUPO FAMILIAR (RESIDENTE NA MESMA CASA)
 Em casos da documentação do Cônjuge – 2 cópias
RG – ou Habilitação (Legível e dentro do prazo de validade); (1 cópia)
CPF (Obrigatório para membros a partir de 13 anos); (1 cópia)
Certidão de Nascimento (Apenas para membros menores de idade); (1 cópia)
Comprovante de rendimentos; (3 últimos meses ou Carteira de Trabalho); (1 cópia)

(Se houver comissão ou hora-extra é imprescindível apresentar os 6 últimos meses – Em caso de desemprego cópia da carteira de trabalho)




A falta de apresentação de todos ou um dos documentos acima relacionados impede que o candidato prossiga na
matrícula
Não tiramos cópias
www.fng.edu.br

