Passo a Passo para Efetivação de Matrícula
Vestibular Tradicional on-line (17/11),
ENEM e Certiﬁcação Internacional
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Publicação das listas dos Convocados:
1.ª lista: 24 de novembro - 16h
2.ª lista: 30 de novembro - 16h
Acessar o site www.maua.br/vestibular e conferir a convocação/classiﬁcação
digitando o número do CPF e a data de nascimento

Pré-matrícula:
1.ª lista: de 24 de novembro a 27 de novembro
2.ª lista: de 30 de novembro a 02 de dezembro
• Acessar site maua.br
• Aderir ao termo de Pré-Matrícula
• Imprimir o boleto e efetuar o pagamento

Período de matrícula
De 17 de dezembro de 2021 a 29 de janeiro de 2022
Acessar o site www.maua.br e imprimir os documentos abaixo:
• contrato de prestação de serviços Educacionais, Termo de Adesão, assinar
(beneﬁciário e contratante) e reconhecer ﬁrma do contratante.
• requerimento de matrícula, assinar.
• boleto Bancário Complementar da 1.ª mensalidade.

Efetivação da matrícula
Entrega da documentação necessária no período de 17 de dezembro de
2021 a 29 de janeiro de 2022 na Secretaria de Registro e Controle (Bloco G),
das 9h às 20h (segunda a sexta-feira) e das 8h às 12h (sábado), ou envio pelo
correio no período de 17 de dezembro de 2021 a 27 de janeiro de 2022.

histórico escolar do Ensino Médio (cópia);

certiﬁcado de reservista (cópia), se for o caso;

certiﬁcado de conclusão do Ensino Médio (cópia);

título de eleitor (cópia), caso possua;

certidão de nascimento ou casamento (cópia);

termo de adesão ao Contrato de Prestação de
Serviços Educacionais preenchido e assinado

cédula de identidade (RG) ou RNE (para
estrangeiros) (cópia);
cadastro de pessoa física - CPF (cópia);

requerimento de matrícula, assinado
comprovante de residência (cópia)

Para candidato menor de 18 anos, o responsável legal deverá assinar o Termo de Adesão.
Caso o responsável legal pelo candidato menor de 18 anos seja uma terceira pessoa, que não o pai ou
a mãe, deverá ser anexada cópia autenticada do documento que comprove a responsabilidade pelo
candidato.
Candidato menor de 18 anos emancipado poderá ﬁrmar o Termo de Adesão como CONTRATANTE,
anexando cópia autenticada do documento de emancipação.
Matrícula por procuração:
• deverá ser outorgada para o ﬁm especíﬁco de “matrícula em Escola”, com a ﬁrma do outorgante
reconhecida em cartório e apresentada com cópia autenticada do documento de identidade
(RG) do procurador;
• no preenchimento do Termo de Adesão os dados do CONTRATANTE deverão ser preenchidos
com os dados relativos ao outorgante da procuração, que poderá ser o próprio candidato ou
seu responsável legal, se o candidato for menor de 18 anos;
• O Termo de Adesão deverá ser assinado pelo procurador, reconhecida a ﬁrma em cartório e
entregue com a procuração.

Para informações sobre o Fundo Mauá de Bolsas entrar em contato pelo
telefone 4239 3008 / 3010
Para informações adicionais, entrar em contato com a central de relacionamento
pelo telefone 0800 019 3100

