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A Universidade Federal Fluminense (UFF) informou que fez alteraÃ§Ãµes no cronograma de
atendimento para a matrÃ-cula dos classificados no vestibular das cidades de Nova Friburgo e
Volta Redonda. As mudanÃ§as foram divulgadas por meio da nota oficial 01 e da nota oficial
03.
A matrÃ-cula deve ser feita de acordo com uma escala de atendimento preparada pela UFF. As
relaÃ§Ãµes dos dias, datas e horÃ¡rios de cada candidato podem ser consultados no site da
Coseac. A lista de classificados jÃ¡ foi divulgada e pode ser acessada logo abaixo desta
matÃ©ria.
A presenÃ§a do aluno nÃ£o Ã© obrigatÃ³ria, jÃ¡ que ela pode ser feita pelos pais ou irmÃ£os,
desde que seja comprovado o grau de parentesco; por seu representante legal, tambÃ©m com
comprovaÃ§Ã£o; ou mediante a procuraÃ§Ã£o simples, dando ao seu procurador a
incumbÃªncia de efetuar a matrÃ-cula. Ã‰ importante que os estudantes fiquem atentos Ã
escala de atendimento e aos documentos exigidos no dia da matrÃ-cula. Eles devem estar
munidos de original e cÃ³pia nÃ£o colorida da carteira de identidade, CPF, histÃ³rico escolar de
conclusÃ£o do Ensino MÃ©dio e certificado ou diploma de conclusÃ£o do ensino mÃ©dio,
alÃ©m de uma foto 3x4 recente.
Os maiores de 18 anos tambÃ©m devem apresentar original e cÃ³pia do tÃ-tulo de eleitor,
junto com um comprovante de estar em dia com a JustiÃ§a Eleitoral, e, no caso dos candidatos
do sexo masculino, o Certificado de Reservista ou um documento que prove estar em dia com
suas obrigaÃ§Ãµes militares.
As vagas nÃ£o preenchidas serÃ£o ocupadas por meio de uma reclassificaÃ§Ã£o, que
acontecerÃ¡ no dia 9 de fevereiro. O resultado estarÃ¡ disponÃ-vel na internet e na
Coordenadoria de SeleÃ§Ã£o, localizada no campus do GragoatÃ¡, em NiterÃ³i. As
matrÃ-culas serÃ£o feitas no dia 10.
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