CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR A DISTÂNCIA
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

TERMO DE COMPROMISSO
(controle de documentos pendentes)

Eu,____________________________________________________, matrícula Cederj ______________________
aprovado(a) e classificado(a) no Concurso Vestibular CEDERJ, no Curso de Graduação a Distância, da
Universidade integrante do Consórcio Cederj, comprometo-me a apresentar, junto ao Polo Regional de vinculação,
o(s) seguinte(s) documento(s) pendentes citados abaixo, após 30 (trinta) dias do retorno das atividades
presenciais do Polo ao qual estou vinculado: de acordo com a autorização dos órgãos governamentais e
municipais de cada região para retorno seguro dentro das normas sanitárias vigentes referente ao
enfrentamento do COVID-19.
Só será matriculado o candidato que, de acordo com a legislação em vigor, houver concluído o Ensino Médio ou
curso equivalente, perdendo o direito à vaga aquele que não apresentar, no ato da matrícula, prova de
escolaridade do Ensino Médio ou equivalente, devendo tal comprovação ser feita mediante apresentação de
histórico escolar e certificado de conclusão de Ensino Médio ou curso equivalente, não sendo aceita outra
prova de escolaridade, ainda que de nível superior.
• O candidato que realizou curso no exterior equivalente ao ensino Médio do Brasil deverá apresentar, além de
todos os documentos, Certidão de Equivalência de Estudos emitida e homologada pelo órgão competente da
Secretaria de Educação do Estado.
ATENÇÂO: Certificado/Diploma de Conclusão do Ensino Médio e/ou Histórico Escolar Completo do Ensino
Médio só poderão ficar pendentes com a apresentação de Declaração de Conclusão do Ensino Médio
emitido pela Escola em que concluiu o Ensino Médio.
( ) Diploma/Certificado Conclusão do Ensino Médio

( ) Histórico Escolar Completo do Ensino Médio

( ) Publicação D.O

( ) Certidão Casamento ou Nascimento

( ) Título de Eleitor

( ) Certificado de Reservista

( ) Foto – 3 fotos

( ) CPF

(

) Identidade ou CNH

Declaro, outrossim, estar ciente de que a não apresentação do(s) referido(s) documento(s) incorrerá no
CANCELAMENTO de minha matrícula e a conseqüente perda da vaga, não cabendo de minha parte nenhum tipo
de reclamação.
Lembramos que a confirmação da matrícula está condicionada à análise da documentação, a ser feita pela
Universidade responsável pela diplomação e pelo ato acadêmico pertinente.

Rio de Janeiro, ____ de ______________________ de _______.

