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CHAMADA SUB JÚDICE – N.017/2021 CONVOCAÇÃO PARA A MATRÍCULA 
SUB JÚDICE DA CONVOCADA ABAIXO ESPECIFICADA PELO PROCESSO 
SELETIVO PS/2019 

O Diretor do Departamento de Registro e Controle Acadêmico da Universidade 

Federal do Amapá - UNIFAP, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, em 

cumprimento ao Ofício n. 00040/2021/PROT/PFUNIFAP/PGF/AGU que trata 

sobre o NUP: 00893.000199/2020-11 (REF. 00488.004361/2020-51), CONVOCA 

Sub Júdice, a candidata CAROLINE RIBEIRO MORAES, inscrita na Modalidade 

Ampla Concorrência, após atender os critérios para o Bônus: acréscimo da 

bonificação de 20%, no termos do Edital n.14/2019 – PROGRAD/UNIFAP, para 

habilitação de matrícula, no Curso de Licenciatura em LETRAS PORTUGUÊS - 

INGLÊS desta IES, Edital 018/2021- DERCA/UNIFAP. 

Em face ao momento vivenciado pela pandemia (COVID-19) e, em obediência às 

recomendações da Organização Mundial da Saúde e demais dispositivos 

institucionais pertinentes, o processo de matrícula do presente edital, 

excepcionalmente, acontecerá em formato remoto. Para tanto, faz-se necessário 

alterar algumas dinâmicas desse processo, conforme orientações abaixo:  

1. A candidata aprovada Processo Seletivo 2019 (PS UNIFAP 2019), deverá juntar os 

documentos conforme item “2”, deste edital e enviar para o e-mail: dimatri@unifap.br  

1.1 A candidata deverá enviar os documentos no dia 15/05/2020, nos horários de 8h 

às 18h, lembrando que os documentos deverão ser scaneados e enviados em formato 

PDF, para o e-mail disponibilizado no item “1”, deste edital.  

2. A candidata deverá encaminhar arquivo em formato PDF (verso e anverso) dos 

documentos originais LEGÍVEIS, conforme abaixo descritos: 

2.1 A candidata deverá encaminhar arquivo em formato PDF (verso e anverso) dos 

documentos originais LEGÍVEIS dos seguintes documentos:  

a. Documento de Identidade (são considerados documentos de identificação as 

carteiras e/ou cédulas de identidades expedidas pelas Secretarias de Segurança, 

pelos Institutos de Identificação, pelas Forças Armadas, pelo Ministério das Relações 

Exteriores; carteiras expedidas por órgãos fiscalizadores do exercício profissional e 

carteiras funcionais que, por Lei Federal, valem como identidade; carteira de trabalho; 



Carteira Nacional de Habilitação CNH – modelo novo, com foto, na forma da Lei nº. 

9.053/97). A Carteira de Identidade deve constar foto atualizada do candidato;  

b. CPF;  

c. Certidão de Quitação com a Justiça Eleitoral (se maior de dezoito anos) – 

disponível pelo site do Tribunal Superior Eleitoral (www.tse.jus.br);  

d. Certidão de Nascimento ou Casamento;  

e. Prova de que está em dia com suas obrigações militares (se do sexo masculino e 

maior de 18 anos);  

f. Certificado ou Atestado de Conclusão do Ensino Médio expedido pelo órgão 

competente;  

g. Histórico Escolar do Ensino Médio;   

h. Comprovante de endereço com data anterior máxima de 90 dias.   

i. Procuração específica com firma reconhecida em cartório, no caso de matrícula 

efetuada por terceiros. 

 

4. Após o retorno das atividades acadêmicas e administrativas da Unifap, será 

obrigatória a presença física da aluna matriculada para finalização do processo de 

matrícula.  

5. A candidata deverão apresentar o ANEXO II, deste edital – FORMULÁRIO DE 

MATRÍCULA e o ANEXO V, Termo de Assinatura de Frequência, devidamente 

preenchido com letra de forma e comprovante de inscrição do PS/2020, com opção de 

modalidade/cota.  

6. A candidata deverá organizar seus documentos em um classificador transparente 

com elástico, preferencialmente incolor, conforme item “2.1”, e uma foto 3x4 atual. 

Assim que houver retorno das atividades acadêmicas e administrativas, os alunos 

matriculados serão convocados pelo DERCA para entrega dos documentos originais e 

respectivas cópias exigidas no Edital.  

7. Quando não for possível a apresentação do Certificado de Conclusão do Ensino 

Médio, o candidato deverá apresentar o Atestado de Conclusão, conforme subitem 

“2.6”, com data atualizada.   

8.  A candidata da Ampla Concorrência deverão enviar para a Divisão de Matrícula, 

via e-mail dimatri@unifap.br, seus documentos para a Divisão de Matrícula, de acordo 

com o item “2.1”, todos os documentos em formato PDF especificados nos subitens “a 

a h”, ANEXO II e Anexo V, deste edital.  

9. A Universidade Federal do Amapá se resguarda do direito de, em qualquer tempo, 

comprovar a veracidade das informações prestadas, podendo inclusive solicitar outros 

documentos, cabendo ao infrator aos sansões legais.  



10. A Universidade Federal do Amapá não se responsabiliza pela falha do envio dos 

documentos por falta de energia elétrica, falha de internet e outros que venha a 

impossibilitar a comunicação do candidato com a instituição.  

 

Macapá-Ap, 13 de maio de 2021.  

 

LEONARDO GÓES FERREIRA 
 Diretor do DERCA  

Portaria nº 0307/2021-UNIFAP 
  



 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ  
PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO  

DEPARTAMENTO DE REGISTRO E CONTROLE ACADÊMCIO-DERCA  
EDITAL Nº. 018/2021-PROCESSO SELETIVO – PS/UNIFAP  

 

ANEXO II – FORMULÁRIO DE MATRÍCULA 
FORMULÁRIO DE MATRÍCULA  

   
 DATA DA CHAMADA NO EDITAL____/____/_______                                DATA DA 
MATRÍCULA____/____/_______  
PREENCHER COM LETRA DE FORMA                                                                                                         
 IDENTIFICAÇÃO  

Tipo Sanguíneo:__________  

O candidato se autodeclara:  

(  ) BRANCO    (  ) PRETO    (  ) PARDO  (  ) AMARELO   (  )  INDÍGENA  

ATESTADO DE HABILITAÇÃO  

 Atestamos, para os devidos fins, que o candidato                                          _________        foi 

habilitado para o curso de                                                                                                                                    

.  
(      )  APRESENTOU todos os documentos solicitados no edital.  

(   ) NÃO APRESENTOU todos os documentos solicitados no edital, ficando pendentes os 

seguintes documentos relacionados abaixo, com prazo para entrega de                      dias:  
(  ) Documento de Identidade  (  ) Certificado ou Atestado de Conclusão do Ensino Médio  
(  ) CPF  (  ) Histórico Escolar do Ensino Médio  
(  ) Certidão de quitação com a Justiça Eleitoral (se maior 

de 18 anos  
(  ) Comprovante de Endereço (com data anterior máxima 

de 90 dias)  
(  ) Certidão de Nascimento ou Casamento  (  ) Classificador transparente com elástico, 

preferencialmente incolor  
(  ) Prova de quitação com o Serviço Militar (Se do sexo 

masculino e maior de 18 anos)  
(  ) Foto 3x4  

     

 
Assinatura do Candidato    Assinatura do(a) Funcionário(a) 

Responsável  
 
 

NOME         
NOME SOCIAL         

CURSO     CPF      

ENDEREÇO     N o       

BAIRRO     CEP       

MUNICÍPIO     UF     TELEFONE       

E - MAIL (em letra de forma)    __________________________________________________________________________________   



 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ  
PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO  

DEPARTAMENTO DE REGISTRO E CONTROLE ACADÊMCIO-DERCA  
EDITAL Nº. 018/2021-PROCESSO SELETIVO – PS/UNIFAP  

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ  PRÓ-REITORIA 
DE ENSINO DE GRADUAÇÃO   
DEPARTAMENTO DE REGISTRO E CONTROLE ACADÊMICO   
  

COMPROVANTE DE MATRÍCULA: DERCA/UNIFAP   
  

Nome:                                                                                                                                                         
.  
Curso:                                                                                                                                                          
.  
Documentos pendentes com prazo para entrega de                dias:  

  
DATA DA CHAMADA NO EDITAL____/____/_______                DATA DA 
MATRÍCULA____/____/_______  

  
      

Assinatura do Candidato    Assinatura do(a) Funcionário(a) 
Responsável  
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ANEXO V – TERMO DE ASSINATURA DE FREQUÊNCIA  

  

 Eu, _________________________________________, sob o número de inscrição 

________________ do PS/2019, Chamada Regular e CPF n. 

_____________________, confirmo envio de todos os documentos exigidos no Edital 

n. 018/2021 – DERCA/UNIFAP, em formato PDF, no dia _____/05/2021, para o curso 

de _____________________, na modalidade de _____________________________, 

Campus Marco Zero do Equador.  

  

  

  

 


