
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA - UNILA

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO – PROGRAD

ANEXO VIII– EDITAL PROGRAD nº. 101/2022
REQUERIMENTO DE MATRÍCULA 

(exclusivo para candidatos menores de 18 anos)

Eu,                                                                                                   ,  portador(a) do

documento de  identificação (tipo/número)  ____________________________________________,

E-Mail____________________________________,Telefone:_____________________________,

residente  e  domiciliado  no  endereço:  ________________________________________________

CEP____-____ Cidade/Estado ____________________________________ venho, por meio deste,

REQUERER minha matrícula para o curso de ________________________________, no ano de

20___, no qual fui aprovado(a) no Processo Seletivo:

(  ) SISU 
(  ) MÚSICA
(  ) INTERNACIONAL  
(  ) INDÍGENA  
(  ) REFUGIADOS e VISTO HUMANITÁRIO  
(  ) VAGAS REMANESCENTES 
(  ) VAGAS OCIOSAS:   (  ) Transf. Externa (  ) Transf. Interna  (   ) Reingresso  (   ) Aprov. 
Diploma

Declaro  que  estou  ciente  e  de  acordo  com  as  normas  administrativas,  acadêmicas  e

pedagógicas da Universidade Federal da Integração Latino-Americana.  Estou ciente de que meu

vínculo  com a  UNILA somente  existirá  mediante  o  deferimento  de  meu  pedido  de  matrícula,

estando este condicionado à apresentação de todas as documentações exigidas pela Instituição e ao

atendimento de todas as normas contidas em regulamentações internas à Universidade.

Estou ciente de que meus dados serão utilizados apenas para fins administrativos, ficando

resguardado o meu direito ao sigilo das minhas informações, nos termos da Lei nº 13709/2018

(LGPD).

(   ) Solicito a utilização do Nome Social, com base no Decreto nº 8727/2016, que dispõe

sobre o reconhecimento de gênero de pessoas travestis  ou transexuais  âmbito da administração

pública federal direta, autárquica e fundacional, assim como a Res. CONSUN/UNILA nº 11/2016.

Para  tal,  solicito  que  minha  identificação  se  dê  pelo  Nome  Social:

___________________________________, nos termos da legislação supra citada. 

Estabelecido meu vínculo, comprometo-me a renová-lo semestralmente, mesmo diante do

trancamento  de  minha  matrícula,  responsabilizando-me pelas  sanções  decorrentes  de  quaisquer

inconformidades das informações apresentadas nas declarações a seguir.
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DECLARAÇÃO DE RAÇA/COR/ETNIA
Em atendimento à determinação do Ministério da Educação - MEC, conforme Portaria Normativa
n° 21, de 28 de agosto de 2013, publicada no  Diário Oficial da União de 30/08/2013 (nº 168,
Seção 1, pág. 9), declaro  que sou da raça/cor/etnia:

 BRANCA  

 (   )

PRETA

(   ) 

 AMARELA

(   ) 

PARDA   

(   ) 

INDÍGENA

(   )     

NÃO QUERO

DECLARAR

(   ) 
DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DAS LEGISLAÇÕES

1 -  Lei 12.089/2009, que proíbe a ocupação simultânea de mais de uma vaga em universidades
públicas  de  Ensino  Superior  em  todo  o  território  nacional,  no  mesmo  curso  ou  em  cursos
diferentes.
2 - Lei Nº 13.445, de 24 de maio de 2017 – Estatuto do Estrangeiro. Não se aplica a candidatos
brasileiros natos.
3-  Decreto  5.493/2005,  não  devo  me  matricular  em  instituição  pública  e  gratuita  de  Ensino
Superior caso seja beneficiário do PROUNI junto às instituições privadas. 
4- Editais, anexos e avisos oficiais concernentes ao presente processo de seleção e matrículas.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Assinale as informações, de acordo com sua situação:

Você é portador de diploma de nível superior?(  ) Não (  ) Sim. Qual?_______________________ 
Você estudou o Ensino Médio integralmente em Escola Pública? (  ) Sim 
                                                                                                        (   ) 3 anos ou (   ) 4 anos
                                                                                                        (   ) Não                                         
Caso a resposta anterior seja “não”, quantos anos você estudou em escolar pública? _____ anos.
                                                                   
Você optou Pelo Sistema de cotas?(  ) Não se aplica neste processo  (  ) Não. Sou de ampla 
concorrência  (  ) Sim  Qual a categoria?   

(  ) L1 - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo
que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).

(  ) L2 - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per
capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio
em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).

(   )  L5 -  Candidatos  que,  independentemente  da renda (art.  14,  II,  Portaria  Normativa nº
18/2012),  tenham  cursado  integralmente  o  ensino  médio  em  escolas  públicas  (Lei  nº
12.711/2012).

(  ) L6 - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda
(art.  14, II,  Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em
escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
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(   ) L9 - Candidatos com deficiência que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a
1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei
nº 12.711/2012).  

(   ) L10 - Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, que tenham
renda  familiar  bruta  per  capita  igual  ou  inferior  a  1,5  salário  mínimo e  que  tenham cursado
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012)

(   )  L13 - Candidatos com deficiência que,  independentemente da renda (art.  14,  II,  Portaria
Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº
12.711/2012).

(    )  L14  -  Candidatos  com  deficiência  autodeclarados  pretos,  pardos  ou  indígenas  que,
independentemente  da  renda  (art.  14,  II,  Portaria  Normativa  nº  18/2012),  tenham  cursado
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
Você é portador de necessidades especiais? (  ) Não (  ) Sim – Qual:________________________

DECLARAÇÃO DE TIPAGEM SANGUÍNEA
Tipo/Fator RH

(   ) A + (   ) A - (   ) B + (   ) B - (   ) AB +  (   ) AB - (   ) O + (   ) O -

Em caso de emergência favor contatar:
Nome: _______________________________________Tel: (      ) _________________________
E-Mail: _______________________________________

Nome: _______________________________________Tel: (      ) _________________________
E-Mail: _______________________________________

Declaro  que  tenho  ciência  das  legislações  acima  mencionadas,  e  que  as  informações  e

documentos apresentados por mim para a matrícula são verdadeiros e  que caso comprovada a não

veracidade  dos  documentos  e/ou  informações  prestadas,  poderei  sofrer  as  implicações  jurídicas

conforme o art. 299 do código penal brasileiro e demais legislações vigentes.

Foz do Iguaçu-PR _______ de ______________de ________

____________________________________
Requerente

Obs.: O candidato que não tenha 18 anos completos deverá ter o presente requerimento assinado pelos 
pais ou responsáveis.
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