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NORMAS E PROCEDIMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DAS MATRÍCULAS DOS 

ALUNOS APROVADOS NO VESTIBULAR 2018.2 

 

1. DA MATRÍCULA 

1.1. A MATRÍCULA DOS CLASSIFICADOS será efetuada pelo Departamento de Ensino e 

Graduação — DEG, em DATA, LOCAL E HORÁRIO a serem divulgados através de Ordem 

de Serviço, expedida pela Pró-Reitoria de Ensino de Graduação – PROGRAD/URCA. 

1.2. No ato da Matrícula, o candidato deverá apresentar FOTOCÓPIAS LEGÍVEIS dos 

documentos abaixo, acompanhadas dos originais, quando não autenticadas: 

a) Cédula de Identidade, frente e verso; 

São considerados documentos de identificação válidos: Carteira Nacional de Habilitação 

(com fotografia, na forma da Lei nº 9.503/1997), Carteira Profissional expedida pelo 

Ministério do Trabalho e Previdência Social, Cédula de Identidade para estrangeiros emitida 

por autoridade brasileira ou Carteira de Identidade expedida pelas Secretarias de Segurança 

Pública, Forças Armadas, Polícias Militares, Ordens ou Conselhos, conforme determina o 

subitem 6.5. deste Edital. 

b) CPF ou Comprovante de Inscrição no CPF (caso não conste o número na Cédula de 

Identidade); 

c) Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento; 

d) Título de Eleitor e o último comprovante de quitação com o dever eleitoral, comprovado 

pelo ticket de votação e/ou certidão de regularidade do TRE, para os brasileiros maiores de 18 

anos (Para os maiores de 16 e menores de 18 anos, o alistamento eleitoral e o voto são 

facultativos, de acordo com a Constituição Federal de 1988); 

e) Certificado de Reservista ou prova de estar em dias com suas obrigações militares, se do 

sexo masculino e maior de 18 anos; 

f) Diploma ou Certificado de Conclusão do Ensino Médio e/ou de Curso Equivalente, 

devidamente registrado e assinado pelos dirigentes da Escola e pelo aluno concludente; 

g) Histórico Escolar do Ensino Médio e/ou de Estudos Equivalentes, devidamente assinado 

pela autoridade competente da Instituição de origem. 

1.2.1. O Diploma ou Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou de Curso Equivalente, 

deverão ser devidamente registrados por: 

a) Estabelecimento de ensino que o expedir, quando não houver habilitação profissional, a 

partir de 1987; 

b) Órgão próprio da Secretaria de Educação, quando houver habilitação profissional; 

c) Órgão próprio da Secretaria de Educação, quando obtido por via do Ensino Supletivo. 

1.2.2. Para os candidatos que concluíram o Ensino Médio nos últimos 12 (doze) meses, a 

contar da data estabelecida para a matrícula, será aceita Certidão Original emitida pela 

Instituição de origem, em papel timbrado, contendo expressamente a menção que o 

Certificado encontra-se em processo de registro e acompanhada do Histórico Escolar 

completo. 

1.3. A equivalência de estudos realizados no exterior, para efeito de ser suprida a prova de 

conclusão do Ensino Médio, deverá ser declarada em data anterior à matrícula na URCA, 
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mediante a apresentação de decisão do Conselho de Educação competente. 

1.4. Após a Matrícula dos Candidatos Classificados, restando vagas em qualquer curso, estas serão 

preenchidas pelos CANDIDATOS CLASSIFICÁVEIS, rigorosamente na ordem 

decrescente da soma dos escores padronizados e ponderados obtidos nas provas, respeitando-

se o limite de vagas oferecidas em cada curso. 

1.5. A MATRÍCULA DOS CLASSIFICÁVEIS, será efetuada pelo Departamento de Ensino e 

Graduação-DEG, em DATAS, LOCAIS E HORÁRIOS a serem divulgados através de Ordem 

de Serviço, expedida pela Pró-Reitoria de Ensino de Graduação – PROGRAD/URCA, pelos 

sites www.urca.br e cev.urca.br/vestibular, respeitando as seguintes ordens: 

 1.5.1. A 1ª CONVOCAÇÃO DOS CLASSIFICÁVEIS SERÁ NOMINAL, de acordo com 

a ordem de classificação, mediante publicação de Ordem de Serviço, conforme o que 

determina o subitem 1.5. deste Edital. 

 1.5.2. O candidato classificável convocado na 1ª Convocação que não comparecer na data, 

local e horário ou que não atender aos requisitos deste Edital, perderá o direito a vaga, ficando 

automaticamente impedido de concorrer às vagas remanescentes do Processo Seletivo 

Unificado 2018.2-URCA, nas próximas convocações. 

1.6 Persistindo vagas remanescentes, após a aplicação do dispositivo do subitem 1.5 deste Edital, 

será APLICADO O SISTEMA DE CHAMADA POR ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO, em 

local, horário e data a serem divulgados pela Pró-Reitoria de Ensino de Graduação–

PROGRAD/URCA, através dos sites www.urca.br ou cev.urca.br/vestibular. O Sistema de 

Chamada dos Classificáveis, respeitará rigorosamente a ordem decrescente da nota final 

padronizada, aplicando-se sucessivamente os seguintes critérios: 

 a) Candidatos do mesmo curso, mesmo turno e mesma cidade; 

 b) Candidatos do mesmo curso, de outro turno e mesma cidade. 

1.7. É de exclusiva responsabilidade dos Candidatos Classificáveis acompanhar por meio dos 

endereços eletrônicos  www.urca.br ou cev.urca.br/vestibular, a Convocação dos candidatos 

classificáveis à matrícula, resultante de sobras de vagas em decorrência de ausência ou 

desistência ou descumprimento de requisitos exigidos no presente Edital. 

1.8. A MATRÍCULA também poderá ser FEITA POR TERCEIROS, mediante a 

apresentação da documentação referida no item 1.2, nas seguintes condições: 

 a) Por instrumento particular de procuração, com firma reconhecida em cartório; 

se o candidato for maior de 18 anos; 

 b) Por instrumento público ou particular de procuração, com assinatura dos pais ou 

do representante legal, com reconhecimento de firma em cartório; se o candidato for 

menor de 18 anos; 

 c) Pelos pais ou representante legal, mediante apresentação de documentação que 

comprove este vínculo, se o candidato for menor de 18 anos. 

1.9. Perderá o direito à vaga o candidato que não efetuar sua matrícula nos prazos estabelecidos. A 

não apresentação imediata, no ato da matrícula, de qualquer um dos documentos previstos no 

subitem 1.2, bem como implicará na automática perda da vaga, salvo o que determina o 

subitem 1.10, deste Edital. 

1.10.  Em caso de extravio/roubo de quaisquer dos documentos originais solicitados para a 

matrícula, nas últimas 24(vinte e quatro) horas que antecedem a realização da 

matrícula, o candidato deverá apresentar registro da ocorrência em órgão policial, 

acompanhado de outro documento original nos termos do subitem 1.2, alínea ―a‖, 

deste Edital, que contenha foto e assinatura. 

http://www.urca.br/
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1.10.1. O candidato que não apresentar no prazo de 30(trinta) dias a documentação 

pendente nos termos dos subitens 1.2.2 e 1.10, terá sua matrícula cancelada. 

1.11. É vedado ao Candidato, no ato da matrícula, mudar a sua opção de curso, turno e local de 

funcionamento do curso, salvo os casos previstos no subitem 1.6, alínea ―b‖, desta normativa. 

1.12.  É vedada a matrícula institucional, bem como o trancamento no primeiro semestre do curso, 

conforme Resolução nº 20/1997-CEPE/URCA. 

1.13.  Em relação à matrícula simultânea em Instituição Pública de Ensino Superior (IPES), será 

obedecido o disposto da Lei Federal nº 12.089, de 11 de novembro de 2009, publicada no 

D.O.U, de 12 de novembro de 2009. 

 

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

 

Documentação comprobatória para reserva das vagas fora das cotas sociais: 

 

Opção 01 (LC): Para os candidatos que optarem às vagas de Livre concorrência. 

Documentação básica para matrícula exigida de todos os candidatos. 

 

Opção 02 (LCA): Para os candidatos que independente da renda autodeclarados negros, pardos, 

indígenas ou pertencentes à comunidades quilombolas. 
Além da documentação básica para matrícula, exigida de todos os candidatos inscritos, 

apresentar também o seguinte: 

 Se pretos, pardos ou indígenas:  Auto declaração. 

 Se pertencente à Comunidade Quilombola: declaração expedida pelo Líder da 

Comunidade ou Equivalente. 

 

Documentação comprobatória para reserva das vagas para alunos da escola pública: 

 

Opção 03 (EP): Para estudantes que cursaram integralmente o Ensino Médio em Escolas Públicas 

federais, estaduais ou municipais com funcionamento no Estado do Ceará e com 

renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo per capita; 

Além da documentação básica para matrícula, exigida de todos os candidatos inscritos, apresentar 

também os seguintes documentos: 

I) Documento para comprovação de ter cursado integralmente o Ensino Médio em Escolas 

Públicas: 

 Histórico Escolar do Ensino Médio (fotocópia autenticada, frente e verso, ou fotocópia 

simples, frente e verso, acompanhada do original, para verificação da autenticidade no local); 

 

II) Documentos para comprovação de renda familiar de até 1,5 (um vírgula cinco) salários 

mínimos, per capita, o candidato deve apresentar os seguintes documentos: 

 Declaração de composição do núcleo familiar (todos os membros da família) e Renda Bruta 

do núcleo familiar (modelo anexo); e 

 Cópia autenticada em cartório ou cópia simples (sem autenticação), frente e verso, do 

http://www.sisu.ufc.br/documentacao-para-matricula/
http://www.sisu.ufc.br/documentacao-para-matricula/
http://www.sisu.ufc.br/documentacao-para-matricula/
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documento de identidade do candidato e de todos os membros do núcleo familiar; 

 

Para todos os membros que compõem o núcleo familiar apresentar a documentação conforme 

enquadramento em um dos casos a seguir: 

 

1.Em caso de algum MEMBRO FAMILIAR COM ATÉ 15 ANOS DE IDADE apresentar: 

 Registro de nascimento ou Registo Geral (RG). 

2.Em caso de PARTICIPANTES DE PROGRAMAS DE AÇÃO INCLUSIVA apresentar: 

Documento comprobatório do Numero de Identificação Social (NIS). 

3. Em caso de TRABALHADORES COM VINCULO EMPREGATÍCIO apresentar um dos 

seguintes documentos: 

 Última Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) acompanhada do 

recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição, 

quando houver; ou 

 Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos membros da família, cópia 

autenticada em cartório das páginas que contém a fotografia, a identificação do portador, a 

anotação do último contrato de trabalho e da primeira página subsequente, destinada para 

anotação de contrato de trabalho que esteja em branco; e se for o caso, cópias de outras 

páginas da carteira que sejam necessárias para complementar as informações solicitadas; ou 

 Cópia simples (sem autenticação) do contracheque dos membros da família, referente 

aos últimos (um dos dois últimos meses), que antecederem a matrícula; ou 

 Carnê do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) com recolhimento em dia, 

no caso de empregada doméstica ou; 

 Extratos bancários dos últimos (um dos dois últimos meses), que antecederem a 

matrícula; 

 

4. Em caso de APOSENTADOS E PENSIONISTAS apresentar um dos seguintes documentos: 

 Última Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) acompanhada do recibo 

de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando 

houver; 

 Extrato mais recente do pagamento do benefício ou; 

 Extratos bancários (um dos dois últimos meses), que antecederem o período da matrícula; 

 

5. Em caso de ATIVIDADE RURAL apresentar um dos seguintes documentos: 

 Última Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) acompanhada do recibo 

de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando 

houver; 

 Declaração (ultima) de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ); ou 

 Quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas jurídicas vinculadas ao candidato ou 

a membros da família, quando for o caso; ou 

 Extratos bancários (um dos dois últimos) meses, pelo menos, da pessoa física e das 

pessoas jurídicas vinculadas; ou 

 Carteira de Trabalho e Previdência Social CTPS registrada e atualizada; ou 
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Cópias de notas fiscais de vendas. 

 

 

6. Em caso de AUTÔNOMOS E PROFISSIONAIS LIBERAIS apresentar um dos seguintes 

documentos: 

 Última Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) acompanhada do recibo 

de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando 

houver; 

 Guias de recolhimento ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) com 

comprovante de pagamento do último mês, compatíveis com a renda declarada; ou 

 Extratos bancários (um dos dois últimos meses), que antecederem a matrícula; ou 

 Cópia de contratos de prestação de serviços e/ou Recibo de Pagamento Autônomo (RPA); 

ou 

 Declaração Comprobatória de Percepção de Rendimentos (DECORE) expedida por 

escritório de contabilidade; 

 

7. Em caso de RENDIMENTOS DE ALUGUEL OU ARRENDAMENTO DE BENS MÓVEIS E 

IMÓVEIS apresentar um dos seguintes documentos: 

 Última Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) acompanhada do 

recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição, 

quando houver; 

 Extrato bancário (um dos dois últimos meses), que antecederem a matrícula; ou 

 Contrato de locação ou arrendamento devidamente registrado em cartório 

acompanhado do último comprovantes de recebimentos que antecederem a matrícula. 

 

Opção 04 (EPA): Para estudantes que cursaram integralmente o Ensino Médio em Escolas Públicas 

federais, estaduais ou municipais com funcionamento no Estado do Ceará e com renda 

familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo per capita, que se 

autodeclararem pretos, pardos ou indígenas. 
Além da documentação básica para matrícula, exigida de todos os candidatos inscritos, apresentar 

também os seguintes documentos: 

I) Documento para comprovação de ter cursado integralmente o Ensino Médio em Escolas 

Públicas: 

 Histórico Escolar do Ensino Médio (fotocópia autenticada, frente e verso, ou fotocópia 

simples, frente e verso, acompanhada do original, para verificação da autenticidade no local); 

 

II) Documentos para comprovação de renda familiar de até 1,5 (um vírgula cinco) salários 

mínimos, per capita, o candidato deve apresentar os seguintes documentos: 

 Declaração de composição do núcleo familiar (todos os membros da família) e Renda Bruta 

do núcleo familiar (modelo anexo); e 

 Cópia autenticada em cartório ou cópia simples (sem autenticação), frente e verso, do 

documento de identidade do candidato e de todos os membros do núcleo familiar; 

 

Para todos os membros que compõem o núcleo familiar apresentar a documentação conforme 

enquadramento em um dos casos a seguir: 

http://www.sisu.ufc.br/documentacao-para-matricula/
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1.Em caso de algum MEMBRO FAMILIAR COM ATÉ 15 ANOS DE IDADE apresentar: 

 Registro de nascimento ou Registo Geral (RG). 

2.Em caso de PARTICIPANTES DE PROGRAMAS DE AÇÃO INCLUSIVA apresentar: 

Documento comprobatório do Numero de Identificação Social (NIS). 

3.Em caso de TRABALHADORES COM VINCULO EMPREGATÍCIO apresentar um dos 

seguintes documentos: 

 Última Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) acompanhada do 

recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição, 

quando houver; ou 

 Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos membros da família, cópia 

autenticada em cartório das páginas que contém a fotografia, a identificação do portador, a 

anotação do último contrato de trabalho e da primeira página subsequente, destinada para 

anotação de contrato de trabalho que esteja em branco; e se for o caso, cópias de outras 

páginas da carteira que sejam necessárias para complementar as informações solicitadas; ou 

 Cópia simples (sem autenticação) do contracheque dos membros da família, referente 

aos últimos (um dos dois últimos meses), que antecederem a matrícula; ou 

 Carnê do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) com recolhimento em dia, 

no caso de empregada doméstica ou; 

 Extratos bancários dos últimos (um dos dois últimos meses), que antecederem a 

matrícula; 

 

4. Em caso de APOSENTADOS E PENSIONISTAS apresentar um dos seguintes documentos: 

 Última Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) acompanhada do recibo 

de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando 

houver; 

 Extrato mais recente do pagamento do benefício ou; 

 Extratos bancários (um dos dois últimos meses), que antecederem o período da matrícula; 

 

5. Em caso de ATIVIDADE RURAL apresentar um dos seguintes documentos: 

 Última Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) acompanhada do recibo 

de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando 

houver; 

 Declaração (ultima) de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ); ou 

 Quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas jurídicas vinculadas ao candidato ou 

a membros da família, quando for o caso; ou 

 Extratos bancários (um dos dois últimos) meses, pelo menos, da pessoa física e das 

pessoas jurídicas vinculadas; ou 

 Carteira de Trabalho e Previdência Social CTPS registrada e atualizada; ou 

Cópias de notas fiscais de vendas. 

 

6. Em caso de AUTÔNOMOS E PROFISSIONAIS LIBERAIS apresentar um dos seguintes 



 
________________________________________________________________________________ 

documentos: 

 Última Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) acompanhada do recibo 

de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando 

houver; 

 Guias de recolhimento ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) com 

comprovante de pagamento do último mês, compatíveis com a renda declarada; ou 

 Extratos bancários (um dos dois últimos meses), que antecederem a matrícula; ou 

 Cópia de contratos de prestação de serviços e/ou Recibo de Pagamento Autônomo (RPA); 

ou 

 Declaração Comprobatória de Percepção de Rendimentos (DECORE) expedida por 

escritório de contabilidade; 

 

7. Em caso de RENDIMENTOS DE ALUGUEL OU ARRENDAMENTO DE BENS MÓVEIS E 

IMÓVEIS apresentar um dos seguintes documentos: 

 Última Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) acompanhada do 

recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de restituição, 

quando houver; 

 Extrato bancário (um dos dois últimos meses), que antecederem a matrícula; ou 

 Contrato de locação ou arrendamento devidamente registrado em cartório 

acompanhado do último comprovantes de recebimentos que antecederem a matrícula. 

  

 Se pretos, pardos ou indígenas: Auto declaração. 
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AUTODECLARAÇÃO 

Declaro, para os fins que se façam necessários, que me reconheço como 

_____________________, considerando a seguinte fundamentação: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Declaro, para os devidos fins que se façam necessários, bem como me comprometo a 

comprovar caso seja necessário, a veracidade das informações declaradas, consciente de 

que no caso de prestar informações inverídicas serei submetido às penalidades legais 

cabíveis. 

 

 ____________________________________________ 

 Local e Data. 

____________________________________________ 

Assinatura 
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DECLARAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DA RENDA BRUTA MENSAL DE TODOS OS 

COMPONENTES DO NÚCLEO FAMILIAR 
 

Eu,                                                                                                       portador(a) do RG 

nº_____________________, órgão expedidor         , e CPF nº______________candidato(a) ao 

Processo Seletivo Unificado da URCA  2018.1, residente na(o) 

______________________________________________________ declaro, para fins de 

enquadramento na Lei nº 12.711/2012, no Decreto nº7.824/2012 e na Portaria nº18/2012, sob as 

penas da Lei, que a minha família é composta de _______________número) pessoas, das quais               

(número) recebem renda, conforme valores abaixo indicados. Ratifico serem verdadeiras as 

informações prestadas, estando ciente de que a informação falsa incorrerá nas penas do crime do 

art. 299 do Código Penal (falsidade ideológica), além de, caso configurada a prestação de 

informação falsa, apurada posteriormente ao registro acadêmico, em procedimento que 

assegure o contraditório e a ampla defesa, ensejará o cancelamento de meu registro na 

Universidade Regional do Cariri-URCA, sem prejuízo das sanções penais cabíveis (art. 9º da 

Portaria Normativa nº 18, de 11 de outubro de 2012, do Ministério da Educação). 

Relação de Membros da Família: 

Seq CPF NOME Parentesco Renda 
Mensal 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     

 

_______________________, ____ de _____________ de  2018 

 

__________________________________ 

Assinatura do(a) Candidato(a) 


