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Comunicado SECACAD 

Matrícula ref. Edital PROGRAD 01/2020 - Transferência Interna/Externa, Dispensa de Participação 
em Processo Seletivo e Reingresso  

 
Em função da situação de pandemia, foi estabelecido novo cronograma para realização das matrículas 
referentes ao ingresso em 2021/01: 

Datas Atividades 
10/02/2021 a 
19/02/2021 

Matrícula dos alunos classificados 

22/02/2021 Divulgação do resultado das reclassificações (www.uenf.br) 
23 a 25/02/2021 Matrícula dos alunos reclassificados 

 
a) As matrículas serão realizadas através do envio de documentação para o e-mail: 

secacad.matricula@uenf.br; 
b) Somente serão considerados os documentos recebidos por e-mail impreterivelmente até 

às 14h de 19/02/2021; 
c) A manifestação de desistência da vaga também deverá ser enviada para este mesmo e-mail.  
d) O email de matrícula deve ter como assunto o nome do candidato e o curso no qual está se 

matriculando; 

 
Documentos para Matrícula: 
# DPPS: 
Certidão de Nascimento ou de Casamento (cópia)    
Carteira de Identidade Civil (cópia) 
CPF (cópia)       
Título de Eleitor (cópia) 
Documento Militar (cópia) 
1 fotografia digital padrão 3x4 fundo branco 
Diploma de Conclusão de Graduação ou Certidão de Conclusão (cópia) 
Histórico Escolar da Graduação (original e cópia) 
Declaração (assinada de próprio punho) atestando a autenticidade da documentação entregue 
 
# Reingresso: 
Certidão de Nascimento ou Casamento, se for o caso (cópia) 
Carteira de Identidade Civil (cópia) 
CPF (cópia) 
Título de Eleitor (cópia) 
Documento Militar (cópia) 
1 fotografia digital padrão 3x4 fundo branco 
Diploma da Graduação - UENF (cópia) 
Declaração (assinada de próprio punho) atestando a autenticidade da documentação entregue 
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# Transferência Externa: 
Documento que comprove o desligamento da IES de origem 
Certidão de Nascimento ou de Casamento (cópia) 
Carteira de Identidade Civil (cópia) 
CPF (cópia) 
Título de Eleitor (cópia) 
Documento Militar (cópia) 
1 fotografia digital padrão 3x4 fundo branco 
Histórico Escolar de Ensino Médio (original e cópia para conferência e autenticação) 
Diploma ou Certificado de Conclusão de Ensino Médio (cópia) 
Histórico Escolar da IES de origem (original e cópia para conferência e autenticação) 
Declaração (assinada de próprio punho) atestando a autenticidade da documentação entregue 
 
 
# Transferência Interna: 
- A mudança de curso será feita de forma automática no sistema acadêmico pela SECACAD, bastando o 
envio de e-mail declarando ciência e aceite da transferência solicitada. 
 
 
OBS: todos os estudantes matriculados devem possuir os documentos originais para que sejam 
entregues, posteriormente, em data a ser agendada pela Secretaria Acadêmica 
 


