UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO
DIRETORIA DE GESTÃO ESCOLAR – Setor de Admissão
ORIENTAÇÕES PARA MATRÍCULA DOS VESTIBULANDOS 2021.2
2ª CLASSIFICAÇÃO

A 1ª etapa da matrícula virtual para os aprovados na 2ª classificação do processo seletivo do Vestibular
Unicap, dar-se-á no período de 30/07 e 03/08/2021. Nesse período, os candidatos classificados deverão
anexar os documentos pessoais e acadêmicos determinados no Manual do Candidato – Vestibular 2021.2
Siga o passo a passo e bom início de matrícula!!!
PASSO A PASSO PARA REALIZAÇÃO DE SUA MATRÍCULA ACADÊMICA
1ª Etapa – De 30/07 a 03/08/2021 - Acesse o ambiente virtual da Central do Candidato, onde você fez a sua
inscrição para o Processo Seletivo/Vestibular e, nos locais indicados, correspondentes a cada
documento, faça o upload (anexar os documentos), em cópias legíveis e em excelente qualidade, em
tamanho original, sem rasuras, escaneados/digitalizados em PDF.
CADA DOCUMENTO DEVE SER ANEXADO NO SEU LOCAL INDICADO. Se seu documento possuir mais
de uma folha, todas deverão ser unificadas em um único arquivo.
1.1 - Documentação pessoal e acadêmica
 Carteira de identidade (RG);
 CPF (do próprio candidato), caso não conste na carteira de identidade;
 Título de eleitor (se maior de dezoito anos). Aceitar-se-á, também, a apresentação do protocolo
do cartório eleitoral como prova para obtenção do título eleitoral;
 Comprovante de votação do último exercício eleitoral (se for o caso, 2 (dois) turnos). Aceitar-seá, certidão de quitação eleitoral, emitido pelos sites do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) ou TRE
 Comprovante de estar em dia com o serviço militar (se do sexo masculino e maior de 18 e menor
de 45 anos);
 Certificado de conclusão do Ensino Médio;
 Histórico Escolar do Ensino Médio ou curso equivalente;
 Certidão de nascimento ou casamento;
 Uma fotografia 3x4, de frente, recente e de boa qualidade;
 RG/CPF do responsável financeiro (se menor de 18 anos)
Obs.1: Durante o período de envio (upload) dos documentos para a 1ª etapa da matrícula, o Setor de
Admissão da Unicap irá conferi-los e dará o aceite individualmente, documento por documento.
Documentos fora do padrão exigido não serão aceitos e será solicitado novo envio de imediato. Fique
atento aos locais onde anexou seus documentos !!
2ª Etapa – Confirmada a entrega dos documentos (conforme subitem 1.1), o candidato receberá entre os dias
05 e 06 de agosto um novo e-mail, com o número do seu Registro Acadêmico (R.A.) e as
orientações para acesso ao Portal do Aluno Unicap.
3ª Etapa – no período de 06 a 09 de agosto, conforme as orientações recebidas (2ª etapa) o candidato
deverá criar sua senha para acesso ao Portal, assinar o contrato de prestação de serviços
educacionais e emitir o boleto para pagamento da 1ª parcela da semestralidade (P1), com
vencimento até 09 de agosto de 2021, concretizando a matricula.

Eventuais dúvidas, entrar em contato com o Setor de Admissão, através dos telefones: (81) 2119 4132 / 4408
/ 4222 (8h às 16h) ou acessando o e-mail: sead@unicap.br
Para informações sobre bolsas e financiamentos, entrar em contato com a DAS (Divisão de Ação Social),
através dos fones: (81) 2119 4114 / 4158 / 4416.
Recife, 29 de julho de 2021
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