
Manual de Pré-Matrículas Online

1º Tela de Início

http://www.uezo.rj.gov.br/sisuezo/tela_aluno/index.php

LOGIN = será igual ao seu CPF
SENHA = será igual ao seu nº de inscrição no sisu

Ao clicar em ACESSAR  – irá aparecer o formulário de pré-matrícula online, onde o 
candidato terá que preencher corretamento todos os itens obrigatórios que é indicado 
com ( * ) ao lado do título do campo.

Esse é um exemplo de campo obrigatório.

http://www.uezo.rj.gov.br/sisuezo/tela_aluno/index.php


Tela do Formulário de preenchimento.

Páginas para preenchimento.

O formulário poderá ser preenchido no computador ou celular,  aconselhamos o 
preenchimento em um computador(PC) com impressora instalada para imprimir o 
comprovante de pré-matrícula.

Note que na parte superior do formulário tem 4 páginas para preenchimento e 
somente na última página você vai enxergar o botão para envio do formulário.

1º Página Dados pessoais
2º Página Endereço
3º Página Documentação
4º Dados Acadêmicos / e  botão de envio do formulário.



- ( 1º Página ) Dados pessoais: temos os seguintes campos;

Nome: ( Aparecerá automaticamente preenchido )

Ano / Semestre: O candidato deverá selecionar o ano e semestre que irá iniciar na 
faculdade caso seja aprovado: 
Exp:   2019/02 , indica que as aulas terão inicio no 2º semestre do ano de 2019. 
( Qualquer dúvida, sugerimos consultar o Edital para saber em qual ano período você 
se enquadra ).

Turno: O candidato terá que consultar o edital para saber em qual turno o curso 
escolhido se enquadra: 
Exp o curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistema no edital tem 
15 vagas para o turno da integral.

Curso: O candidato deverá escolher o curso a ser pleiteado.

Sexo: O candidato deverá escolher Feminino ou Masculino.

Data de Nascimento: O candidato deverá colocar a sua data de nascimento seguindo 
o seguinte padrão dia – mês – ano. Ex: 16-05-1984.

E-mail: O candidato deverá colocar um e-mail, onde realmente tenha acesso, esse e-
mail vai servir para contatos futuros com o candidato.

Naturalidade / Nacionalidade:  Exp: Rio de Janeiro / Brasileira.



Tel (Resid) / Tel (Cel):  O candidato deverá colocar o seu telefone no seguinte 
padrão: primeiro os 2º digitos do DDD – Telefone Ex:  21-99226-5138, o telefone 
mencionado nesse campo vai servir para contatos futuros com o candidato.

Nome do Pai: Nome completo do seu pai, em caso do candidato ter desconhecimento
da origem do seu pai por favor colocar ( desconhecido ) no campo.

Nome da Mãe: Nome completo da sua mãe.

Raça: Escolha a raça em que você se enquadra. Ex: Branco, Negro, Pardo etc..

Você Tem Necess. Especiais?: Caso a candidato tenha alguma necessidade especial 
precisará mudar esse campo para sim e escrever o tipo de deficiência no campo 
seguinte.( Se "Sim" Qual?: )

Nome Social: Nome social é o nome pelo qual as pessoas transexuais, travestis ou 
qualquer outro gênero preferem ser chamadas cotidianamente. A Solicitação de 
nome social, deverá ser feita mediante requerimento a ser registrado na Secretaria 
Acadêmica, no ato de matrícula

- ( 2º Página ) Endereço: temos os seguintes campos;

Cep: Candidato deverá colocar o cep da sua residência  no seguinte padrão Ex: 
23087-398

Endereço: Candidato deverá preencher o nome da sua ( rua , estrada ou avenida )

Nº: O candidato deverá preencher o número da sua residência no seguinte padrão 
          Ex: 0025,  nota-se que o restante dos algarismos a esquerda deve ser 
completados com ( zero ).

Complemento: complementar o seu endereço ex: Casa 01 / Ap 04.

Bairro: Colocar o nome do seu bairro. Exp: Campo Grande

Município / Estado: Exp:  Rio de Janeiro / RJ



- ( 3º Página ) Documentos: temos os seguintes campos;

CPF: ( Aparecerá automaticamente preenchido )
Exp: 09895958946.

RG:O candidato deve preencher com o número da sua identidade no seguinte padrão 
Exp: 125212991. - 

Caso sua identidade tenha menos números do que o normal, preencha com 
zeros a esquerda. Ex:  005212991.

Org-Exp.(RG): Ex: ( Detran ) ou ( IFP ). - Coloque somente o órgão em que você 
adquiriu sua identidade.

Data-Exp.(RG): O candidato deve preencher a data da expedição da sua identidade 
no seguinte padrão - dia – mês – ano , Ex: 11/03/2011.

Os demais campos dessa página não são obrigatórios



- ( 4º Página ) Dados Acadêmicos: temos os seguintes campos;

Ingresso: Vai aparecer de forma automática ( sisu )

Pontuação: Digite a sua pontuação no  sisu.  / Exp: 721.35 ( obs consulte seu 
boletim do sisu ).

Classificação: Digite a sua classificação no sisu / Exp: 005

Nome da Escola de Ensino Médio: Nome do colégio que cursou o ensino médio. 
Ex: Colégio Pedro II

Ano de Conclusão: Somente o ano que terminou o ensino médio. Exp: 2015.

Você já tem Nível Superior?: Se o candidato já for formado em alguma graduação 
responda “ sim “, e os outros campos automaticamente ficarão ativos, para completar 
o preenchimento

Qual instituição Superior? Nome da Instituição que você estudou. Exp. UFRRJ
Qual Curso Superior? Nome do Curso que você fez. Ex. Engenharia de Produção.
Qual (Ano-Mês) da Conclusão? Exp: 2010-03.

Depois do formulário todo preenchido corretamente clique no botão de 
< Enviar Formulário >



Pronto pré-matricula realizada. Após o envio do formulário, vai aparecer uma outra 
tela para visualização dos dados enviados.

Nessa tela o candidato poderá editar algumas informações caso necessário, trocar sua 
senha e inserir uma foto de perfil com fundo branco.

OBS: não esquecer de imprimir o seu comprovante de pré-matricula e entregar 
junto com todas as outras documentações necessárias.

Nessa mesma tela é provável encontrar algumas informações importantes, como 
documentos, links e formulários para cotistas.

Parabéns!!!  agora é só realizar a sua matrícula presencial na data programada 
pela UEZO.


