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FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO - EDITAL 013/2017 - PROEG 

Candidato: ____________________________________________________________________________________  

IES/Campus Universitário de vinculação:  ____________________________________________________________  

Curso em andamento:  ___________________________________________________________________________  

Câmpus Universitário e ou Núcleo Pedagógico para o qual pleiteia a vaga:  _________________________________  

Curso pleiteado:  _______________________________________________________________________________  

 

TIPO DE VAGA PLEITEADA DOCUMENTOS APRESENTADOS 

Transferência interna (curso de graduação presencial da 

Unemat de mesma área de afinidade de conhecimento) ou 

Transferência externa (curso de graduação presencial de 

outras IES nacionais públicas ou privadas) 

 Documento oficial de identificação pessoal em que conste o RG e CPF (cópia); 

 Atestado de Vínculo (cópia)  

 Histórico Escolar (cópia) 

 Procuração particular, original, se for o caso. 

 

Tipo de vaga Pleiteada: 

 1 - TRANSFERÊNCIA INTERNA (discentes de mesmo curso dos câmpus, núcleos pedagógicos e polos de educação a distância da Unemat de mesma 

área de afinidade de conhecimento); 

 2 - TRANSFERÊNCIA EXTERNA (discentes de mesmo curso de graduação presencial de outras IES públicas reconhecidos pelo respectivo órgão 

regulador); 

 3- TRANSFERÊNCIA EXTERNA (discentes de mesmo curso de graduação de outras IES públicas de mesma área de afinidade de conhecimento, 

reconhecidos pelo respectivo órgão regulador); 

 4- TRANSFERÊNCIA EXTERNA (discentes de mesmo curso de graduação presencial de IES privadas, reconhecidos pelo respectivo órgão regulador); 

 5 - TRANSFERÊNCIA EXTERNA (discentes de cursos de graduação presencial de IES privadas, de mesma área de afinidade de conhecimento, 

reconhecidos pelo respectivo órgão regulador) 

 6 – PORTADOR DE DIPLOMA DE NIVEL SUPERIOR (candidato da área ou de áreas afins, obtido em IES pública ou privada, nacional, devidamente 

reconhecido pelo respectivo órgão regulador.) 

 

Local e Data:  __________________________________________________________________________________  

Assinatura do Candidato:  ________________________________________________________________________  

Responsável pela inscrição:  ______________________________________________________________________  

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO - EDITAL N.º 013/2017-PROEG 

 

Candidato:  ____________________________________________________________________________________  

Câmpus Universitário e o núcleo pedagógico para o qual pleiteia a vaga:  ___________________________________  

Curso pleiteado:  _______________________________________________________________________________  

Local e Data:  __________________________________________________________________________________  

Responsável pela inscrição:  ______________________________________________________________________  


