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INFORMATIVO SOBRE MATRÍCULA 
(...) 

24. DA MATRÍCULA 
24.1 Após a divulgação dos resultados do Concurso Vestibular, terão início às convocações para matrículas que 
serão realizadas para o preenchimento das vagas em todos os cursos, respeitados, rigorosamente, as datas 
previstas no Calendário Acadêmico 2012/2. 
24.2 Perderá o direito à matrícula o candidato que não apresentar todos os documentos exigidos, ou não realizá-la 
no período determinado no Calendário Acadêmico. 
24.3 As matrículas deverão ser realizadas nas Supervisões de Apoio Acadêmico do Campus onde o curso é 
vinculado, no horário normal de expediente das respectivas Supervisões. 
24.3.1 As convocações de chamadas são de responsabilidade das Supervisões de Apoio Acadêmico do Campus, 
cabendo a Diretoria de Gestão de Concursos e Vestibulares – COVEST, somente o encaminhamento para 
publicação na página principal da Unemat www.unemat.br, como notícia.  
24.4. Dos Documentos Exigidos 
24.4.1 O candidato aprovado deverá apresentar os seguintes documentos para a realização da matrícula: 

a)  Certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente (original e fotocópia); 
b)  Histórico escolar do Ensino Médio (original e fotocópia); 
c)  Certidão de nascimento ou casamento (original e fotocópia); 
d)  Documento de identidade (original e fotocópia); 
e)  Título de eleitor (original e fotocópia) desde que obrigado por lei; 
f)  Comprovante de quitação com a Justiça Eleitoral (original e fotocópia); 
g)  Comprovante de quitação com o Serviço Militar (original e fotocópia) para o candidato do sexo masculino; 
h)  01 (uma) foto 3x4 recente. 
i)  CPF – cadastro de pessoa física (original e fotocópia). 

24.4.2 Nos termos do Art. 21 da Normatização Acadêmica da UNEMAT e do Art. 44, II da Lei nº. 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), é condição indispensável para formalização 
da matrícula, a comprovação de escolaridade do Ensino Médio, portanto, será anulada a aprovação e 
desclassificado o candidato que não apresentá-la. 
24.4.3 O candidato cotista deverá apresentar os documentos elencados no subitem 24.4.1 e: 

a) Apresentar Auto-declaração do grupo racial a que pertence (Anexo VIII) e; 
b) Apresentar declaração expedida pela escola que comprove ter cursado o Ensino Fundamental e Médio 

exclusivamente em escolas públicas ou que os tenha cursado em estabelecimentos particulares, com bolsa de 
estudo total ou parcial; ou comprovar residência mínima de 3 (três) anos no Estado de Mato Grosso, por meio de 
um dos documentos abaixo: 

1) Comprovante de aluguel; 
2) Comprovante de financiamento; 
3) Declaração de residência cedida ou própria; 
4) Comprovante de água, luz ou telefone. 

24.4.4 De acordo com o Art. 9º da Normatização Acadêmica da UNEMAT, fica vedada a realização simultânea de 
matrícula em mais de um curso oferecido pela UNEMAT.  

CALENDÁRIO - CONCURSO VESTIBULAR 2012/2 
DATA EVENTO 

13/07/2012 Divulgação do resultado final do Concurso Vestibular 2012/2 - Unificado 

16 a 20/07/2012 Matrícula dos calouros aprovados – Primeira Chamada  

23/07/2012 Convocação da Segunda Chamada 

24 e 25/07/2012 Matrícula dos calouros aprovados – Segunda Chamada 

30/07/2012 Início do período letivo 2012/2 

27/08/2012 Último prazo para convocação de classificados no Concurso Vestibular 2012/2 

Fonte: Calendário Acadêmico 2012 - Modelo Geral da PROEG 


