RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 038/2022 — PRAC
A Pró-Reitoria
Reitoria Acadêmica da Universidade Católica de Pelotas, no uso de
suas atribuições, torna pública a retificação abaixo especificada, referente ao item nº 5 do
Edital nº 038/2022— PRAC, do Processo Seletivo Vestibular Agendado de Inverno de
2022 - ENEM.
ONDE SE LÊ:
5. Matrícula
Documentos para a matrícula
Será exigido, para realização da matrícula, o envio dos documentos abaixo relacionados:
Documentos do aluno:


Cópia autenticada do Histórico Escolar do Ensino Médio (ou declaração da Instituição
com previsão de conclusão, caso ainda não tenha sido concluído/expedido);



Cópia autenticada do Certificado de Conclusão do Ensino Médio, caso esse documento
não esteja integrado ao Histórico Escolar;



Cópia simples da Certidão de Nascimento ou Casamento ((aa mais atual);



Cópia simples do documento de identidade (RG emitido nos últimos 10 anos, CNH ou
passaporte válido);



Cópia simples do CPF;



Cópia simples do título de eleitor (caso já possua);



Cópia de comprovante de residência atual (limitado aos últimos 3 meses);



Cópia do comprovante de quitação das obrigações militares (apenas para os candidatos
do sexo masculino que tenham 18 anos ou mais – Lei 4375/64);



Requerimento
de
Matrícula
–
Vínculo,,
disponível
em
http://vestibular.ucpel.edu.br/matricula/ , firmado entre UCPel e o aluno, deve ser
entregue no ato da matrícula, totalmente preenchido e assinado pelo aluno, fiadores
etestemunhas, esses
ses com a indicação do CPF conforme documento de identidade;



Boletim de Desempenho do ENEM.

Documentos do fiador (e cônjuge, se houver)


Cópia simples da certidão de nascimento ou casamento ( a mais atual);



Cópia simples do documento de identidade (RG eemitido
mitido nos últimos 10 anos, CNH ou
passaporte válido);



Cópia simples do CPF;



Cópia de comprovante de residência atual (limitado aos últimos 3 meses);

(...)
LEIA-SE:
5. Matrícula
Documentos para a matrícula:
Será exigido, para realização da matrícula, o envio dos documentos abaixo relacionados:
Documentos do aluno:


Histórico Escolar do Ensino Médio (ou declaração da Instituição com previsão de
conclusão, caso ainda não tenha sido concluído/expedido) original digitalizado;



Certificado de Conclusão
clusão do Ensino Médio, caso esse documento não esteja integrado
ao Histórico Escolar original digitalizado;



Certidão de nascimento ou casamento (a mais atual), original digitalizada;



Documento de identidade (RG emitido nos últimos 10 anos, CNH ou passaporte
válido) original digitalizado;



CPF original digitalizado;



Títuloo de eleitor (caso já possua) original digitalizado;



Comprovante de residência atual (limitado aos últimos 3 meses) original digitalizado;



Comprovante de quitação das obrigações m
militares
ilitares (apenas para os candidatos do sexo
masculino que tenham 18 anos ou mais – Lei 4375/64) original digitalizado;



O requerimento de matrícula (disponível abaixo), firmado entre a UCPel e o aluno, deve
ser enviado junto da documentação para matrícula
matrícula,, totalmente preenchido e assinado
pelo aluno e fiadores, estes com a indicação do CPF conforme documento de
identidade;



Boletim de Desempenho do Enem (caso seu ingresso seja pelo processo seletivo do
ENEM).

Documentos do fiador (e cônjuge, se for o caso)
caso):


Certidão de nascimento ou casamento (a mais atual) original digitalizada;



Documento de identidade (RG emitido nos últimos 10 anos, CNH ou passaporte
válido), original digitalizado;



CPF original digitalizado;



Comprovante de residência atual (limitado aos últimos 3 meses), original digitalizado.

(...)
Os demais itens do edital permanecem inalterados.

Secretaria da Reitoria da Universidade Católica de Pelotas, ao primeiro dia do mês de
junho do ano de 2022.

Prof. Dr. Ezequiel Insaurriaga Megiato
Pró-Reitor Acadêmico

