Documentos necessários para realizar matrícula na UFES
Modalidade em que o candidato se inscreveu no vestibular

Sigla

Não Optante pelas cotas

Não Optante

Cotista Preto, Pardo e Indígena (PPI) com renda igual ou até 1,5 salário mínimo

PPI <= 1,5 s.m.

Cotista Não PPI com renda igual ou até 1,5 salário mínimo

Não PPI <= 1,5 s.m.

Cotista PPI com renda superior a 1,5 salário mínimo

PPI >

Cotista Não PPI com renda superior a 1,5 salário mínimo

Não PPI >

PPI = Preto, Pardo e Indígena

Na tabela abaixo verifique os campos marcados com “x”.
Eles representam os documentos que serão exigidos do candidato conforme sua modalidade de cotas sociais
Documentos exigidos para a matrícula conforme
modalidade de cotas sociais
Declaração de deferimento emitido pela PROAECI
Será fornecida a partir da análise da renda per capita
bruta.
Os documentos necessários estão descritos no site da
PROAECI/UFES (www.proaeci.ufes.br/reservadevagas)
Requerimento Matrícula Inicial impresso e preenchido.
Acessar pelo link no Edital de Matrícula.
Comprovante de Pré-Matrícula online
- É o comprovante que o aluno imprime ao finalizar a
Pré-Matrícula online no site www.sisu.ufes.br
Cópia autenticada do Histórico Escolar do Ensino Médio
ou equivalente.
- Pode ser Diploma de graduação somente para “Não
Optantes pelas cotas”
Cópia simples Título de Eleitor

Cópia simples Quitação Eleitoral
- Pode ser Certidão emitida no site www.tse.jus.br
Cópia simples Certificado quitação Serviço Militar
(somente homens)
Cópia simples CPF

Cópia simples Documento de Identidade

Foto 3x4 recente

Foto 10x15, colorida e datada

Declaração de NÃO VÍNCULO com outra IES pública
impressa e preenchida.
Acessar pelo link no Edital de Matrícula.
Autodeclaração de Cor/Etnia.
Será fornecida e preenchida pelo candidato na presença
de Comissão Avaliadora Étnico-Racial
Autodeclaração de que em nenhum momento tenha
cursado parte do ensino médio em escolas particulares.
Acessar pelo link no Edital de Matrícula.
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