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SISU 2021.1 
 

ORIENTAÇÕES PARA MATRÍCULAS NA UEZO 
CANDIDATOS (AMPLA CONCORRENCIA) 

 
Prezados(as) candidatos(as), 
 
Bem vindos(as) a Uezo!  
 
Para maiores esclarecimentos elaboramos esse guia resumido do passo-a-
passo da matrícula. 
 
A matrícula na Uezo ocorre em duas etapas e você somente estará matriculado 
ao cumprir todos os passos.  
 
Etapa 1. Pré-matrícula (site online) 
 
Os candidatos selecionados pelo SISU devem realizar a pré-matrícula de modo 
eletrônico preenchendo o cadastro no endereço eletrônico  

LINK:  http://www.uezo.rj.gov.br/sisuezo/tela_aluno/ 
Ver Manual da Pré-matrícula 

 
Etapa 2. Matrícula (Presencial) 

 
A MATRÍCULA SOMENTE será EFETIVADA com o comparecimento 
presencial do(a) candidato(a) levando todos os documentos para o ato da 
matricula momento no qual receberá o seu número e passará a ser 
aluno(a) da instituição.  
 
APRESENTAR OS SEGUINTES DOCUMENTOS:  
 
a) Certidão de nascimento ou de casamento (original e cópia); 
b) Documento de identidade (original e cópia); 
c) CPF, para os candidatos maiores de 18 (dezoito) anos (original e cópia); 
d) Três fotos 3 x 4 iguais e recentes; 
e) Título de eleitor, para os candidatos maiores de 18 (dezoito) anos (original e 
cópia); 
f) Comprovante de quitação eleitoral; 
g) Certificado de reservista, para os candidatos do sexo masculino (original e 
fotocópia); 
h) Comprovante de residência (original e cópia); 
i) Diploma ou certificado de conclusão do Ensino Médio (original e cópia) e 
publicação no Diário Oficial, se for o caso; 
j) Histórico escolar (original e cópia); 

http://www.uezo.rj.gov.br/sisuezo/tela_aluno/
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k) Declaração de conclusão do ensino médio original, para os candidatos 
formados em 2020, cujo diploma ou certificado do ensino médio ainda não tenha 
sido expedido pela instituição de ensino; neste caso, o candidato deverá 
apresentar o protocolo de solicitação do histórico escolar do ensino médio e 
apresentar o original deste documento no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) 
dias úteis, a contar da data da matrícula; 
l) Boletim do ENEM (ano referente a edição do SiSU); 
m) Boletim do SiSU. 
 

OBSERVAÇÕES 

• O candidato impedido de comparecer para realizar a matrícula poderá 
constituir um representante por meio de procuração específica, por 
instrumento público ou particular, neste último caso com firma 
reconhecida; sendo menor poderá ser representado por seu responsável, 
mediante documento que comprove paternidade, maternidade, guarda ou 
tutela do candidato. 

• O candidato que não apresentar todos os documentos solicitados 
NO PRAZO ESTABELECIDO terá a sua matrícula invalidada. 

 
 
Dúvidas  
ingresso@uezo.edu.br 


