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Edital Geral para Matrícula nos Cursos de Especialização e 
Aperfeiçoamento 

 
  

 Valor da Matrícula R$ 70,00 (setenta reais) - PARA OS CURSOS UAB, NÃO HÁ TAXAS 
 

 Somente serão aceitas matrículas de candidatos procedentes de cursos de graduação 
reconhecidos pelo mec. O número do registro de reconhecimento deverá constar no 
verso do diploma ou no certificado de conclusão do curso. Não serão aceitos cursos em 
processo de reconhecimento. 

 
  
    

 ATENÇÃO! Conforme o Regimento Interno dos Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu e 
Cursos de Aperfeiçoamento, Capítulo VI - Art. 24, § 2º O candidato poderá realizar inscrições 
em tantos cursos quantos desejar, mas poderá cursar somente um curso por vez. 

 Em nenhuma hipótese será feita a devolução da taxa de matrícula 
 
  

I. Documentos obrigatórios para MATRÍCULA 
 

 Cópias autenticadas dos documentos 
 
  

 Em caso de cópias simples, apresentar os originais - para os cursos on-line, todas as cópias 
deverão ser autenticadas. 

 
  

 Apresentação do Comprovante original do Boleto de Pagamento referente à matrícula, para 
os cursos que cobram. 

(Para imprimir o Boleto de Pagamento de Matrícula clique sobre o seu nome que deve constar da 
lista dos aprovados de seu curso). 
   

1. Cópia autenticada ou cópia autenticada por fé pública do Diploma de Graduação ou 
Declaração de Conclusão de Curso; 

2. Cópia autenticada ou cópia autenticada por fé pública do Registro ou, no mínimo, 
protocolo de inscrição junto ao Conselho de Classe específico, para os casos aplicáveis; 

3. Cópia autenticada ou cópia autenticada por fé pública da Cédula de Identidade; 
4. Cópia autenticada ou cópia autenticada por fé pública do Título de Eleitor, para 

brasileiros; 
5. Cópia autenticada ou cópia autenticada por fé pública de Inscrição no Cadastro de 

Pessoa Física (CPF); 
6. Cópia autenticada ou cópia autenticada por fé pública da Certidão de nascimento ou de 

Casamento; 
7. Documentação específica exigida, para estrangeiros, conforme legislação vigente; 
8. Pagamento da taxa específica se for o caso; 
9. 01 (uma) foto 3x4 recente, sem data; 
10. Cópia autenticada ou cópia autenticada por fé pública do histórico escolar completo do 

curso de graduação; 
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11. Cópia autenticada ou cópia autenticada por fé pública de certificado de alistamento 
militar. 
 

II. Para matricular-se PESSOALMENTE o interessado deverá 
 

 Apresentar os documentos necessários para matrícula (citados acima) 
Rua Pedro de Toledo 650, 2º andar - Vila Clementino Paulo–SP Das 09:00h às 16:00h para 
os cursos na área da medicina.   Os cursos na área de Enfermagem favor dirigir a Rua 
Napoleão de Barros, 754 - das 09:00 s às 16:00h, os demais Campi serão feitas no próprio 
local. 

 

III. Para matricular-se POR PROCURAÇÃO o interessado deverá solicitar ao seu (sua) 
procurador (a) para: 

 

 Apresentar Procuração, com firma reconhecida em cartório, especificando o curso para o qual 
deseja matricular-se 

 Apresentar os documentos necessários para matrícula (citados acima) 
 
  
    

IV. Documentos obrigatórios para matrícula de Médicos Estrangeiros 
 
CÓPIAS AUTENTICADAS DOS DOCUMENTOS, EM CASO DE CÓPIAS SIMPLES, APRESENTAR 
OS ORIGINAIS 

 Passaporte (folhas de identificação)  

 Visto para estudar no Brasil  

 Documento original que comprove posses de recursos suficientes para sua manutenção em 
território brasileiro durante o período de duração do curso  

 Cópia do diploma de médico (no idioma original e traduzido para a Língua Portuguesa)  

 Copiado Histórico Escolar da graduação (completo) 

 Cópia do diploma de Residência Médica (quando for o caso de exigência de pré-requisito 
para ingressar no curso)  

 Certificado de proficiência em Língua Portuguesa deverá ser expedido por instituição oficial 
de ensino em Nível Intermediário superior expedido pelo Ministério da Educação - expedido 
pela CELPE-Bras  

 02 (duas) fotos 3x4 colorida, recente e sem data  

 Cópia da certidão de nascimento ou casamento 

 Apresentar comprovante ORIGINAL e uma cópia do boleto de pagamento referente à 
matrícula 


