
DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA
GRADUAÇÃO

A matrícula do candidato aprovado será efetivada mediante a confirmação do 
pagamento da primeira parcela da anuidade e entrega da documentação, no 
Polo de Apoio Presencial.

EAD.UNIPAR.BR

a)   01 (uma) FOTO 3X4, recente;

b)   02 (duas) fotocópias (frente e verso) e o original da CÉDULA DE IDENTIDADE - RG
      (confome o nome completo da certidão de nascimento ou de casamento);

c)   01 (uma) fotocópia (frente e verso) e o original do TÍTULO DE ELEITOR e do
      comprovante de comparecimento à última eleição;

d)   01 (uma) fotocópia (frente e verso) e o original do DOCUMENTO DE QUITAÇÃO COM
      AS OBRIGAÇÕES MILITARES ou ALISTAMENTO, devidamente atualizados;

e)   01 (uma) fotocópia (frente e verso) e o original do CADASTRO DE PESSOA FÍSICA -
      CPF. Não será aceito CPF de responsável;

f)    02 (duas) fotocópias e o original da CERTIDÃO DE REGISTRO DE NASCIMENTO ou
      CASAMENTO, sem tarja;

g)   01 (uma) fotocópia e o original da CARTEIRA DE VACINAÇÃO;

h)   01 (uma) fotocópia e o original do COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA atualizado
      (conta de água, energia elétrica e/ou telefone);

i)    HISTÓRICO ESCOLAR (completo) do Ensino Médio ou equivalente, em 02 (duas) vias,
      sendo uma original e uma fotocópia;

      OBSERVAÇÃO: O Histórico Escolar não pode ser assinado pela mesma pessoa em
      cargos diferentes (Diretor/Secretário);

j)   CERTIDÃO DE REGULARIDADE DE ESTUDOS do Ensino Médio;

k)   DIPLOMA ou CERTIFICADO DE CONCLUSÃO do Ensino Médio ou equivalente;

       ● DIPLOMA DE CURSO PROFISSIONALIZANTE (Técnico, Magistério, etc.)
       – original e 02 (duas) fotocópias;

       ● CERTIFICADO DE CONCLUSÃO do Ensino Médio – original e 01 (uma) fotocópia.

OBSERVAÇÃO: Para candidatos aprovados em qualquer um dos cursos de Segunda 
Graduação (Administração para Bacharéis em Ciências Contábeis, Ciências 
Contábeis para Bacharéis em Administração ou Ciências Contábeis para Bacharéis 
em Direito), devido à dispensa de disciplinas que é obrigatoriamente realizada, há a 
necessidade de apresentar:

● HISTÓRICO ESCOLAR (original) do Ensino Superior, no caso de egresso 
da UNIPAR; ou
● HISTÓRICO ESCOLAR (original) do Ensino Superior, PLANOS DE 
ENSINO E EMENTAS e CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO (ou Sistema
de Rendimento de Verificação Escolar), no caso de egresso
de outras IES;

Sempre nos casos de candidatos já graduados, também é necessário apresentar 
uma cópia do HISTÓRICO ESCOLAR (constando datas de conclusão do curso, 
colação de grau e expedição do diploma) e uma cópia do DIPLOMA do 
Ensino Superior;

Para os candidatos ingressantes nos cursos de 2º Licenciatura e 
2º Bacharel é necessário a apresentação da cópia do HISTÓRICO da 
primeira graduação e cópia do DIPLOMA como documentos para 
fins de matrícula.


