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FICHA DE CADASTRO DE ALUNO

Matrícula:

Curso:   Mestrado em Informática           Doutorado em Informática

Nome:

Data de nascimento:  /  /   Sexo:  Estado Civil: 

Identidade:  Órgão:  Emissão:  /  / 

CPF:  Passaporte (para estrangeiros): 

Nome da Mãe: 

Nome do Pai: 

Endereço: 

Bairro:  Cidade:  UF: 

CEP:  Telefone:   Celular:  

E-mail: 

O aluno declara estar ciente das regras estabelecidas no Regulamento do Curso.

Rio de Janeiro,  de  de .

_____________________________________________________

Assinatura do Aluno

Av. Pasteur 458, Urca, Rio de Janeiro – RJ, CEP 22290-240, tels. 3873-6400/2530-8088
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ANEXO I – DOCUMENTAÇÃO PARA MATRÍCULA

Lista de documentos a serem entregues na matrícula, de acordo com o Edital de Seleção.

 Documento Documentos alternativos Candidato deve verificar

Diploma de Graduação 
(para candidatos ao 
mestrado) 

Declaração de conclusão 
Declaração de colação de grau 

Documento oficial 
Revalidação, caso emitido no exterior 

Histórico escolar de 
Graduação (para 
candidatos ao mestrado) 

Diploma de Mestrado (para
candidatos ao doutorado) 

Declaração de conclusão 
Ata de defesa 

Documento oficial 
Reconhecimento, caso emitido no 
exterior 

Histórico escolar de 
Mestrado (para candidatos
ao doutorado) 

Carteira de identidade Passaporte (estrangeiros)

CPF Carteira de identidade constando o 
número do CPF

(apenas para brasileiros)

Título de eleitor (apenas para brasileiros)

Certificado de reservista (apenas para brasileiros do sexo 
masculino)
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