
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO ACADÊMICA

Área Básica de Ingresso – Licenciaturas Interdisciplinares
COLÉGIOS UNIVERSITÁRIOS - CUNI/2014

Chamada Complementar para Matrícula

Os convocados deverão se apresentar (pessoalmente ou por meio de representante legalmente constituído)
nas datas de matrícula e locais listados abaixo, entre os quais, aquele escolhido pelo candidato ao efetuar a
inscrição, das 13hs às 17hs, munidos dos documentos necessários para sua modalidade.

Datas de Matrícula
03 e 04 de setembro: Matrícula dos convocados da 1ª Chamada.

Locais de Matrícula

Itabuna - Ba  
Colégio Estadual Dona Amélia Amado
Endereço: Avenida Manoel Chaves, 1313, São Caetano
Itabuna-Ba, CEP: 45601-095

Ilhéus - BA 
Colégio Modelo Luis Eduardo Eduardo Magalhães
Endereço: Avenida Roberto Santos – s/n – Esperança, Ilhéus – BA, CEP: 45650-000

Coaraci - BA 
Colégio Estadual Almakazir Gally Galvão
Endereço: Juvencio Peri Lima, s/n – Centro, Coaraci – BA, CEP: 45638-000

Ibicaraí - BA 
Colégio Estadual Luis Eduardo Magalhães
Endereço: Rua Marechal Rondon, s/n – Centro, Ibicaraí –BA, CEP: 45745-000

Porto Seguro -BA
Colégio Modelo Luis Eduardo Magalhães
Endereço: Rod. BR 367, s/n, Km 58,5, Vale Verde, CEP: 45810-000

Santa Cruz Cabrália - BA
Colégio Estadual Terezinha Scaramussa
Endereço: Prç Frei Henrique de Coimbra, s/n, Centro, Santa Cruz Cabrália – CEP: 45807-000

Teixeira de Freitas - BA
Centro Territorial de Educação Profissional do Extremo Sul
Endereço: Av. Beira Vale, s/n, Jardim Planalto, Teixeira de Freitas, CEP: 45995-001
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Lista de Documentos por Modalidade de Matrícula:
AC - Ampla Concorrência:

a) uma cópia legível da Cédula de Identidade;
b) uma cópia legível do Histórico Escolar do Ensino Médio;
c) uma cópia legível do Certificado de Conclusão do Ensino Médio;
d) uma cópia legível do CPF;
e) para brasileiros maiores de 18 anos, uma cópia legível do Título de Eleitor com o comprovante da 

última votação ou comprovante de quitação com a Justiça Eleitoral;
f) para brasileiros do sexo masculino maiores de 18 anos, um documento que comprove a quitação com

o serviço militar obrigatório;
g) uma fotografia 3x4 recente.

- Os documentos deverão ser apresentados em fotocópia autenticada em cartório ou em fotocópia simples, 
desde que o documento original seja apresentado para conferência e validação.

L1 - Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salario minimo que tenham 
cursado integralmente o ensino medio em escolas publicas (Lei no 12.711/2012).

a) uma cópia legível da Cédula de Identidade;
b) uma cópia legível do Histórico Escolar do Ensino Médio;
c) uma cópia legível do Certificado de Conclusão do Ensino Médio;
d) uma cópia legível do CPF;
e) para brasileiros maiores de 18 anos, uma cópia legível do Título de Eleitor com o comprovante da 

última votação ou comprovante de quitação com a Justiça Eleitoral;
f) para brasileiros do sexo masculino maiores de 18 anos, um documento que comprove a quitação com

o serviço militar obrigatório;
g) uma fotografia 3x4 recente.
h) Declaração de Composição Familiar (ANEXO I) que deve ser impressa, preenchida, assinada e 

enviada pelo candidato, discriminando todos os membros de sua família; deve ser encaminhado um 
documento de identificação (RG ou certidão de nascimento) para cada membro constante desta 
planilha. Adicionalmente, para cada membro da unidade familiar que seja maior de idade e tenha 
renda é necessário o envio de documentação comprobatória ou declaração. Verifique, na lista de 
documentos (ANEXO II) desta mensagem, quais são os documentos que podem comprovar renda 
para cada categoria profissional.

- Os documentos deverão ser apresentados em fotocópia autenticada em cartório ou em fotocópia simples, 
desde que o documento original seja apresentado para conferência e validação.

L2 - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou 
inferior a 1,5 salario minimo e que tenham cursado integralmente o ensino medio em escolas publicas (Lei 
no 12.711/2012).

a) uma cópia legível da Cédula de Identidade;
b) uma cópia legível do Histórico Escolar do Ensino Médio;
c) uma cópia legível do Certificado de Conclusão do Ensino Médio;
d) uma cópia legível do CPF;
e) para brasileiros maiores de 18 anos, uma cópia legível do Título de Eleitor com o comprovante da 

última votação ou comprovante de quitação com a Justiça Eleitoral;
f) para brasileiros do sexo masculino maiores de 18 anos, um documento que comprove a quitação com

o serviço militar obrigatório;
g) uma fotografia 3x4 recente.
h) autodeclaração de preto, pardo ou indígena, cujo modelo pode ser encontrado em nosso website 

(ANEXO V); esta declaração deve ser impressa, preenchida, assinada e entregue pelo candidato e, 
caso seja menor de 18 anos, também por um responsável.

i) Declaração de Composição Familiar (ANEXO I) que deve ser impressa, preenchida, assinada e 
enviada pelo candidato, discriminando todos os membros de sua família; deve ser encaminhado um 
documento de identificação (RG ou certidão de nascimento) para cada membro constante desta 
planilha. Adicionalmente, para cada membro da unidade familiar que seja maior de idade e tenha 
renda é necessário o envio de documentação comprobatória ou declaração. Verifique, na lista de 
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documentos (ANEXO II) desta mensagem, quais são os documentos que podem comprovar renda 
para cada categoria profissional.

- Os documentos deverão ser apresentados em fotocópia autenticada em cartório ou em fotocópia simples, 
desde que o documento original seja apresentado para conferência e validação.

L3 - Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa no 18/2012), tenham 
cursado integralmente o ensino medio em escolas publicas (Lei no 12.711/2012).

a) uma cópia legível da Cédula de Identidade;
b) uma cópia legível do Histórico Escolar do Ensino Médio;
c) uma cópia legível do Certificado de Conclusão do Ensino Médio;
d) uma cópia legível do CPF;
e) para brasileiros maiores de 18 anos, uma cópia legível do Título de Eleitor com o comprovante da 

última votação ou comprovante de quitação com a Justiça Eleitoral;
f) para brasileiros do sexo masculino maiores de 18 anos, um documento que comprove a quitação com

o serviço militar obrigatório;
g) uma fotografia 3x4 recente.

- Os documentos deverão ser apresentados em fotocópia autenticada em cartório ou em fotocópia simples, 
desde que o documento original seja apresentado para conferência e validação.

L4 - Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indigenas que, independentemente da renda (art. 14, II, 
Portaria Normativa no 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino medio em escolas publicas (Lei no
12.711/2012).

a) uma cópia legível da Cédula de Identidade;
b) uma cópia legível do Histórico Escolar do Ensino Médio;
c) uma cópia legível do Certificado de Conclusão do Ensino Médio;
d) uma cópia legível do CPF;
e) para brasileiros maiores de 18 anos, uma cópia legível do Título de Eleitor com o comprovante da 

última votação ou comprovante de quitação com a Justiça Eleitoral;
f) para brasileiros do sexo masculino maiores de 18 anos, um documento que comprove a quitação com

o serviço militar obrigatório;
g) uma fotografia 3x4 recente.
h) autodeclaração de preto, pardo ou indígena, cujo modelo pode ser encontrado em nosso website 

(ANEXO V); esta declaração deve ser impressa, preenchida, assinada e entregue pelo candidato e, 
caso seja menor de 18 anos, também por um responsável.

- Os documentos deverão ser apresentados em fotocópia autenticada em cartório ou em fotocópia simples,
desde que o documento original seja apresentado para conferência e validação.
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO ACADÊMICA

Área Básica de Ingresso – Licenciaturas Interdisciplinares
COLÉGIOS UNIVERSITÁRIOS - CUNI/2014

 Chamada Complementar para Matrícula

REDE ITABUNA
COLÉGIO ESTADUAL DONA AMÉLIA AMADO - ITABUNA

Candidatos:
LISSA BRITO LIMA
LETICIA BORGES DOS SANTOS

REDE ITABUNA
COLÉGIO MODELO LUIS EDUARDO MAGALHÃES - ILHÉUS

Candidatos:
DIEGO DANTON DE FREITAS BASTOS
JORGE FELIPE PICANCO ARAUJO
NAYARA REIS RAMOS
WILLIAN FRANKLYN LIMA DE ARAUJO

REDE ITABUNA
COLÉGIO ESTADUAL ALAMAKAZIR GALLY GALVÃO - COARACI

Candidatos:
LUCAS RIBEIRO SANTOS 
LUCIANA ORRICO DA COSTA 

REDE ITABUNA
COLÉGIO ESTADUAL LUIS EDUARDO MAGALHÃES - IBICARAÍ

Candidatos:
ANA CASTALIA ROCHA LEITE
EMANUELLY CAMPOS ABOBOREIRA

4



UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO ACADÊMICA

Área Básica de Ingresso – Licenciaturas Interdisciplinares
COLÉGIOS UNIVERSITÁRIOS - CUNI/2014

Chamada Complementar para Matrícula

REDE PORTO SEGURO
COLÉGIO MODELO LUÍS EDUARDO MAGALHÃES – PORTO SEGURO

Candidatos:
KELLY TAVARES DOS SANTOS
MATHEUS CONFOLONIERI
NICOLE IMPERIANA DO NASCIMENTO
RAFAEL VITOR ROBADEL MACIEL

REDE PORTO SEGURO
COLÉGIO ESTADUAL PROFESSORA TEREZINHA SCARAMUSSA – SANTA CRUZ CABRÁLIA
Candidatos:
MARILIA RAMOS NASCIMENTO
VALDICE BARBOSA DE JESUS NETA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO ACADÊMICA
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Área Básica de Ingresso – Licenciaturas Interdisciplinares
COLÉGIOS UNIVERSITÁRIOS - CUNI/2014

 Chamada Complementar para Matrícula

REDE TEIXEIRA DE FREITAS
CENTRO TERRITORIAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DO EXTREMO SUL/CETEPES –

TEIXEIRA DE FREITAS
Candidatos:
MARIA GABRIELLA ALMEIDA SARMENTO
PEDRO HENRIQUE SILVA DE BRITO
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