INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DO REQUERIMENTO DE MATRÍCULA-VÍNCULO E
RELAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA

O número da matrícula é fornecido pelo funcionário
no ato da matrícula.
Deverão estar informados todos os dados do aluno.

Só deverá ser preenchido se o aluno for menor de
idade.

Inserir todos os dados do fiador.

Preencher os dados do Cônjuge do fiador, se
houver.

Reconhecer as assinaturas em cartório do
aluno ou responsável legal (se o aluno for
menor de idade), fiador e cônjuge do fiador
(se houver) em 1 das vias.

O contrato de Prestação de Serviços Educacionais em curso de Graduação está protocolado sob nº 122448 e registrado sob n° 74235 a fls
190 no Livro B-128 no Serviço Notarial e Registral da comarca de Pelotas.
O requerimento de matrícula-vínculo deverá obrigatoriamente ser entregue no ato da matrícula, em duas vias, totalmente preenchido e
assinado pelo aluno, fiador e cônjuge do fiador (se for o caso). Em apenas 1 das vias deverá ser reconhecidas as assinaturas.
O fiador poderá ser qualquer pessoa maior de 18 anos, inclusive os pais do aluno ou seu cônjuge não sendo exigida comprovação de
renda.
As assinaturas do aluno (maior de 18 anos) ou representante legal (se o aluno for menor de idade), fiador e do seu cônjuge (se for o caso)
deverão estar reconhecidas em cartório.
Deverão ser anexados, do fiador e do seu cônjuge (se for o caso), cópia simples dos seguintes documentos:





Cópia da carteira de identidade (fiador e do seu cônjuge);
CPF (fiador e do seu cônjuge);
Comprovante do estado civil (certidão de nascimento para fiador solteiro, certidão de casamento ou certidão de casamento
com averbação para os demais estados civis);
Comprovante de residência atualizado;



A UCPel não aceitará fiador estrangeiro, a não ser que este possua CPF;
Representante legal (exigido para menores de 18 anos): pai, mãe ou quem tenha a guarda legal do aluno.

