
 
 
 
 

 
 

DOCUMENTAÇÃO REQUERIDA PARA MATRÍCULA 

 
 
1. Histórico Escolar da Graduação (original e cópia simples) 

 
2. Diploma de Graduação OU Declaração de CONCLUSÃO DE TODA a 

Graduação OU Certificado de conclusão de curso (original e cópia simples) 

 
3. Carteira de Identidade, CTPS ou CNH (original e cópia simples) 

 
4. Certidão Civil de Nascimento ou Casamento (original e cópia simples)  

 
5. 

Título de Eleitor para maiores de 18 anos de idade e comprovante da última 
votação ou Certidão de quitação eleitoral (original e cópia simples) 

 
6. Cadastro de Pessoa Física – CPF (cópia simples) 

 
7. 

Certidão de alistamento militar válido OU Certificado de reservista OU 
Certificado de isenção OU Certificado de dispensa, para candidato do sexo 
masculino nascido entre 1971 e 1997 (original e cópia simples) 

 
8. 02 (Duas) fotos 3x4 de frente recente e colorida 

 
9. Comprovante de residência (cópia simples) 

 
10. 

Procuração simples com firma reconhecida E Carteira de Identidade do 
Portador (Original e Cópia), no caso de matrícula efetuada por terceiro. 

 
 

Obs.: todos os documentos são obrigatórios para fins de legalidade do processo de 
requerimento de matrícula, porém, especialmente no caso de o candidato não 
apresentar os documentos demarcados (itens 2, 4 e 6), sua matrícula será rejeitada de 
imediato. Na falta de algum dos demais documentos, o candidato assinará um termo, 
se responsabilizando em efetuar a entrega dos mesmos dentro de um período 
estipulado. Caso não o faça no período sugerido, a matrícula poderá ser cancelada. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 
RATIFICAÇÃO CRONOGRAMA 

 

 

ATIVIDADE DATA LOCAL 

Requerimento de matrícula 
– 1ª Chamada 

15 a 19/02/2016 

Instituto Federal do Espírito 
Santo – Campus de Alegre. 
Diretoria de Pesquisa, Pós-

Graduação e Extensão (sala da 
CoPPE) 

Requerimento de matrícula 
– 2ª Chamada 

22 a 26/02/2016 

Instituto Federal do Espírito 
Santo – Campus de Alegre. 
Diretoria de Pesquisa, Pós-

Graduação e Extensão (sala da 
CoPPE) 

Aula inaugural 07/03/2016 
Instituto Federal do Espírito 
Santo – Campus de Alegre. 

Início do ano letivo 10/03/2016 
Instituto Federal do Espírito 
Santo – Campus de Alegre. 

 

 


