UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO
DIRETORIA DE GESTÃO ESCOLAR – Setor de Admissão
Prezado(a) Candidato(a)
Em caso de classificação no processo seletivo 1ª CHAMADA DO ENEM - 2018.1, compareça para a
matrícula nas datas, horários e local indicados abaixo, munido dos seguintes documentos, EM
CÓPIAS LEGÍVEIS, autenticadas no ato da matrícula pelo próprio candidato, confirmando a veracidade
dos respectivos dados. Os originais dos respectivos documentos, isentos de rasuras, deverão
estar com o candidato para esclarecer eventuais dúvidas.
O requerimento solicitando matrícula, a ser impresso através do site www.unicap.br juntamente
com a ficha de compensação, a ser paga até a data da matrícula, deverá ser assinado pelo
candidato e, em caso de menor púbere (idade compreendida entre 16 e 18 anos incompletos), também
pelo pai, mãe ou responsável legal. Os documentos deverão ser entregues na seguinte ordem:











comprovante de pagamento da primeira parcela da semestralidade – P1 (internet);
requerimento de matrícula (internet);
carteira de identidade;
CPF (do próprio candidato);
título de eleitor ( se maior de dezoito anos) e do comprovante do último exercício
eleitoral (2 (dois) turnos). Aceitar-se-á, também, a apresentação do protocolo do
cartório eleitoral como prova para obtenção do título eleitoral;
comprovante de estar em dia com o serviço militar ( se do sexo masculino e maior de
dezoito anos);
certificado de conclusão e Histórico Escolar do Ensino Médio ou curso equivalente;
certidão de nascimento ou casamento;
uma fotografia 3x4, de frente, de boa qualidade.

1 - Datas e Local para a Matrícula
MATRÍCULA PROCESSO SELEÇÃO 1ª CHAMADA ENEM - 2018.1
Local: Auditório G2 - 1º andar – bloco G (acesso pelos elevadores e escadas do bloco G)
DIA:26/01/2018
HORA: 9h às 11h
Administração (manhã e noite), Ciências Contábeis (noite), Ciências Econômicas (noite), C. Social – Pub. e Propaganda (manhã),
Filosofia (tarde e noite), História (tarde e noite), Jornalismo (tarde e noite), Letras – Lic. Português/Inglês (noite), Letras – Lic.
Português/Espanhol (noite), Pedagogia (noite), Serviço Social (noite), Tecn. Fotografia (noite), Teologia (tarde).
DIA: 26/01/2018
HORA: 13h45 às 16h
Arquitetura e Urbanismo (manhã), Ciência da Computação (tarde e noite), Ciências Biológicas (noite), Enfermagem (noite), Eng.
Ambiental (noite), Eng. Civil (tarde e noite), Eng. de Produção (noite), Eng. Química (noite), Física (noite), Fisioterapia (manhã),
Fonoaudiologia (noite), Matemática (noite), Psicologia (tarde e noite), Química (noite).
MATRÍCULA DOS RETARDATÁRIOS - SELEÇÃO 1ª CHAMADA ENEM - 2018.1
Local: Auditório G2 - 1º andar – bloco G (acesso pelos elevadores e escadas do bloco G)
DIA: 29/01/2018
HORA: 9h às 11h e das 13h45 às 16h
TODOS OS CURSOS

2 - Os

Certificados de Matrícula, contendo as disciplinas com os seus respectivos
horários e locais de aulas, serão liberados no dia 31/JANEIRO/2018, das 9h às 11h e das 14h às
16h, no Auditório G2, 1º andar do bloco G.

CERTIFICADO MATRÍCULA DA SELEÇÃO ENEM - 2018.1
Local: Auditório G2 - 1º andar – bloco G (acesso pelos elevadores e escadas do bloco G)
DIA:31/01/2018
HORA: 9h às 11h
Administração (manhã e noite), Ciências Contábeis (noite), Ciências Econômicas (noite), C. Social – Pub. e Propaganda (manhã),
Filosofia (tarde e noite), História (tarde e noite), Jornalismo (tarde e noite), Letras – Lic. Português/Inglês (noite), Letras – Lic.
Português/Espanhol (noite), Pedagogia (noite), Serviço Social (noite), Tecn. Fotografia (noite), Teologia (tarde).
DIA: 31/01/2018
HORA: 14h às 16h
Arquitetura e Urbanismo (manhã), Ciência da Computação (tarde e noite), Ciências Biológicas (noite), Enfermagem (noite), Eng.
Ambiental (noite), Eng. Civil (tarde e noite), Eng. de Produção (noite), Eng. Química (noite), Física (noite), Fisioterapia (manhã),
Fonoaudiologia (noite), Matemática (noite), Psicologia (tarde e noite), Química (noite).

3 – Início das aulas: 05/FEVEREIRO/2018

