
 

 
Governo do Estado do Rio de Janeiro 

Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação 
FUNDAÇÃO CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTADUAL DA ZONA OESTE 

 

 

TERMO DE COMPROMISSO e PARA CIÊNCIA 

 

Eu,____________________________________________________, aprovado(a) e classificado(a) no Sistema 

de Seleção Unificada - SISU, no Curso de Graduação ______________________________________ na 

Fundação Centro Universitário da Zona Oeste – UEZO, comprometo-me a apresentar, o(s) documento(s) 

originais, citados abaixo, em até 30 (trinta) dias ou nas datas posteriormente agendadas pela Pró-reitoria 

de graduação da Uezo.  

 

Estou ciente de que 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 prazo 

estipulado, 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. 

 

(   ) Certidão Casamento ou Nascimento    (   ) Identidade ou CNH 

(   ) CPF        (   ) Título de Eleitor e Quitação Eleitoral 

(   ) Certificado de Reservista     (   ) Comprovante de Residência 

(   ) Diploma/Certificado Conclusão do Ensino Médio              (   ) Histórico Escolar Completo do Ensino Médio 

(   ) Publicação D.O       (   ) Foto – 3 fotos (3x4) 

(   ) Boletim do ENEM      (   ) Boletim do SISU 

 

Declaro, outrossim, estar ciente de que a não apresentação dos referidos documentos no prazo estipulado 

incorrerá no CANCELAMENTO de minha matrícula e a consequente 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 

Secretaria Acadêmica da UEZO.  

 

Rio de Janeiro, ____ de ______________________ de 2021. 

 

 

Assinatura do(a) candidato(a)_______________________________________________________________ 


