
 
 

SiSU - 2022 

03 - Declaração Provisória de Concluinte do Ensino Médio 

 Esta declaração é válida apenas para o candidato concluinte do Ensino Médio no ano letivo de 2021 e que, no momento da 

apresentação da documentação obrigatória para matrícula, não possui o Certificado de Conclusão do Ensino Médio e/ou do 

Histórico Escolar completo do Ensino Médio por ser oriundo de instituição com semestre letivo em andamento devido às 

readequações do calendário decorrentes do período de emergência de saúde pública/coronavírus (COVID-19) .  O 

candidato que apresentar esta declaração provisória deverá, obrigatoriamente, confirmar sua matrícula até a data máxima de 

30/08/2022, com a apresentação física do Certificado de Conclusão do Ensino Médio e/ou do Histórico Escolar completo do 

Ensino Médio realizado na escola de origem ao Departamento de Registro e Controle Acadêmico-DERCA por agendamento  pelo 

e-mail derca@ufcspa.edu.br , sob pena de desligamento do estudante.  

Instituição de Ensino:  

Endereço  

Cidade  Telefone Contato:  

 

Declaramos que o (a) estudante ______________________________________________________________, portador (a) da 

carteira de identidade nº ____________________, órgão de expedição __________, e do CPF nº____________________,  É 

CONCLUINTE do Ensino Médio no ano letivo de 2021 e nos comprometemos a expedir e fornecer ao estudante os 

documentos finais originais (Certificado de Conclusão do Ensino Médio e/ou do Histórico Escolar completo do Ensino Médio) 

até a data acima mencionada – 30/08/2022), sob pena do desligamento do estudante no curso de graduação da UFCSPA. 

 

Turno em que está matriculado: (     )Manhã     (     )Tarde     (      )Noite 

Disciplinas em matrícula Frequência atual (%) Notas Dias Letivos Faltantes 

    

    

    

    

    

    

    

 

Provável data de conclusão: ____/_____/______ 

 Informamos ainda que o (a) estudante cursou (campos de preenchimento obrigatório):   

 1º ano do ensino médio: 

Ano  Escola  

2º ano do ensino médio: 

Ano  Escola  

3º ano do ensino médio: 

Ano  Escola  

4º ano do ensino médio (quando for o caso): 

Ano  Escola  

_____________________________, ______de ___________de 20___   

 

_______________________________________________________________ 

(Assinatura e carimbo do Diretor ou Secretário do Estabelecimento de Ensino ou da  Secretaria Estadual de Educação) 

 

(Obrigatória a assinatura física, MANUSCRITA - não utilizar assinatura digital ou digitalizada) 
 

 

Todos os campos devem ser preenchidos. A ausência da informação invalidará o documento. 
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