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INFORMAÇÕES SOBRE AS MATRICULAS 
13. DA MATRÍCULA 
13.1 Somente será matriculado nos cursos de Graduação do UNITPAC -Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos o candidato classificado no Processo Seletivo que efetivamente comprovar, em 
conformidade com a lei, a conclusão do Ensino Médio ou curso equivalente, que permita a continuidade de estudos em nível superior. Tornar-se-á nula, de pleno direito, a classificação de candidato que não apresentar, no 
ato da matrícula, a devida comprovação de conclusão de curso. 
13.2 Mediante apresentação do Documento de Identidade (original), os pais de candidatos ou seus responsáveis legais poderão efetuar o cadastro e a matrícula de menores de 18 anos. 
13.3 Serão permitidos o cadastro e a matrícula mediante apresentação da procuração, com firma reconhecida em cartório. Nesse caso, deve constar no texto da procuração que o documento se destina ao cadastro e à 
matrícula no UniBRAS - Centro Universitário Norte Brasil. O Procurador e o Outorgante devem ser maiores nos termos da lei civil ou, por outra causa, se mostrarem capazes para outorga e exercício dos respectivos poderes. 
13.4 No ato do cadastro e da matrícula será necessária a apresentação do Documento de Identidade (original) do Procurador. 
13.5 Em qualquer dos casos, a procuração será anexada aos formulários de cadastro e de matrícula. Será necessária uma procuração por candidato, quando for o caso. 
13.6 No ato da matrícula, o candidato classificado no Processo Seletivo deverá apresentar os seguintes documentos todos originais: 
13.6.1 Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou de curso equivalente, registrado no Órgão competente, ou de declaração em que se informe estar o certificado em tramitação. 
13.6.2 Histórico Escolar do Ensino Médio, mesmo para os candidatos que já tenham curso superior. 
13.6.3 Documento de Identidade e CPF (Cadastro de Pessoa Física) 
13.6.4 Alistamento Militar (para o sexo masculino) 
13.6.5 Título de eleitor com o último comprovante de votação 
13.6.6 Certidão de Nascimento ou Casamento; 
13.6.7 01 foto recente, tamanho 3 x 4. 
13.6.8 Os documentos escolares provenientes de instituição de ensino do exterior deverão apresentar o visto da autoridade consular brasileira do país em que o curso foi realizado e deverão estar acompanhados da 
respectiva tradução oficial feita por tradutor juramentado.  
13.6.9 O candidato que concluiu o ensino médio no exterior deverá apresentar documento equivalente de convalidação de estudos, emitido pela Secretaria de Estado da Educação.  
13.7 Todos os documentos deverão ser originais. Estes serão digitalizados e devolvidos, no ato do cadastro e da matrícula, exceto a procuração (quando a matrícula for realizada por procurador); 
13.8 Em hipótese alguma será permitida matrícula condicional ou fora do período estabelecido; 
13.9 O candidato classificado que não efetivar sua matrícula por falta da documentação exigida ou que deixar de comparecer no período fixado para a matrícula perderá o direito à vaga. 

NOME CURSO STATUS 
WANESSA AIRES ARAUJO PSICOLOGIA APROVADA 
ANA BEATRIZ FERREIRA FERNANDES DIREITO MATUTINO APROVADA 
PHABLO ANTONIO LEÃO DE BRITO ENGENHARIA CIVIL APROVADO 
PHAMILA BRITO DA FONSECA ALENCAR FARMÁCIA APROVADA 
MATHEUS AYALLA RODRIGUES LEAL EDUCAÇÃO FÍSICA-BACHARELADO APROVADO 
LAZARO ARAUJO ALVES EDUCAÇÃO FÍSICA-BACHARELADO APROVADO 
GABRIEL IPOLITO DA ROCHA ENGENHARIA CIVIL CLASSIFICADO 
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13.10 No ato da matrícula será emitido o boleto da 1ª (primeira) mensalidade. Caso o pagamento não seja efetuado até a data do vencimento, a matrícula será cancelada e o UNITPAC - Centro Universitário Tocantinense 
Presidente Antônio Carlos poderá chamar outro candidato, observada a ordem de classificação. 
13.11 Não será permitido o trancamento de matrícula no período de ingresso. 

13.12 As matrículas dos candidatos aprovados serão nos dias: 17,18 e 19/08 (ATÉ O MEIO DIA)  
HORÁRIO DE ATENDIMENTO: DAS 08H ÀS 20H. 
13.13 A critério exclusivo do UNITPAC - Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos poderá haver convocação de candidatos em chamadas subsequentes para o preenchimento de vagas não ocupadas em 
primeira chamada. 
13.14 As chamadas subsequentes à primeira chamada de candidatos classificados será de 3 (três) dias, para cada nova chamada, e serão realizadas logo após o período de finalização do prazo de totalização dos candidatos 
faltosos em todos os cursos; 
13.15 Após a última chamada, havendo vagas nos cursos oferecidos, portadores de diploma em curso superior poderão requerer matrícula com todos os direitos legais, obedecendo às áreas específicas de cada curso. 
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