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DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS: 48 horas após a realização da prova pelo site unifaminas.edu.br.  

MATRÍCULAS: Após verificação do resultado, a matrícula pode ser realizada no horário de 8h às 20h, na Central de 

Atendimento ao Aluno (CAA) 

VENCIMENTO DAS MENSALIDADES: Todo dia 10 do mês, sendo o valor da matrícula correspondente a primeira 

mensalidade de janeiro de 2018, o vencimento da segunda parcela ocorre no dia 10 de fevereiro de 2018. 

MUDANÇA DE CURSO: O candidato interessado em mudar de curso ou turno, deverá protocolar o pedido junto a 

Central de Atendimento ao Aluno (CAA) do UNIFAMINAS e, após o período de matrícula para vagas remanescentes, 

existindo vagas ociosas, a Secretaria de Registro Acadêmico analisará os pedidos por ordem de solicitação e entrará 

em contato com o candidato. 

DOCUMENTAÇÃO PARA MATRÍCULA (EXCETO MEDICINA) 

a) 1 cópia autenticada em cartório do Histórico Escolar do Ensino Médio;  

b) 1 declaração original de Conclusão do Ensino Médio (válida por 30 dias, caso o histórico esteja sendo expedido 

pela escola onde concluiu o ensino médio); 

c) 1 cópia da Carteira de Identidade; 

d) 1 cópia do Título de Eleitor e comprovante de quitação eleitoral; 

e) 1 cópia do CPF; 

f) 1 cópia do comprovante de residência (água, luz ou telefone) com emissão em até 90 dias da data de 

apresentação; 

g) 1 cópia do comprovante do Certificado Militar (para o sexo masculino); 

h) 1 cópia da certidão de Registro Civil (nascimento e/ou casamento); 

i) 2 fotos 3X4 recentes e iguais. 

Em caso de matrícula realizada por terceiros é necessário a apresentação da procuração (modelo disponível 

no site unifaminas.edu.br). 

Todas as vias devem estar legíveis, contendo todas as informações.  

Observações: 

1. No ato da matrícula, o candidato pagará a primeira mensalidade da semestralidade escolar, 

correspondente a janeiro de 2018; 

2. Todos os documentos recebidos na Central de Atendimento ao Aluno (CAA) serão posteriormente 

conferidos pela Secretaria de Registro Acadêmico do UNIFAMINAS, portanto, a sua entrega somente, não 

caracteriza a regularidade do documento e efetivação da matrícula. Em caso de eventuais divergências, 

irregularidades ou quaisquer outros problemas apresentados no momento da conferência, o aluno será 

acionado para regularização, estando sujeito ao cancelamento da matrícula. 

3. Mais informações envie um e-mail para o endereço: secretaria@unifaminas.edu.br  

 

O UNIFAMINAS é credenciado ao FIES e ao PROUNI, aproveite a oportunidade, consulte os programas através 

dos sites: sisfies.mec.gov.br para informações sobre o FIES e prouniportal.mec.gov.br para informações sobre o 

PROUNI. 
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