
 

Documentação para matrícula presencial: 
 

A matrícula deve ser realizada na Central do Atendimento ao Acadêmico, após contato da Universidade 
La Salle agendando as datas. O candidato deve apresentar a documentação abaixo: 

 
- Cópia autenticada do Diploma de Graduação (ou cópia simples e documento original para autenticação 
na Universidade La Salle, sem custo). Na falta desse documento, será aceito, temporariamente, o 
Atestado/Declaração de Conclusão de Curso emitido pela instituição, ficando sob responsabilidade do 
aluno a entrega posterior do referido diploma; 

- Cópia autenticada do Histórico de Conclusão de Graduação (ou cópia simples e original para 
autenticação na Universidade La Salle, sem custo); 

- Cópia simples do Registro Civil (Certidão de Nascimento e/ou Certidão de Casamento); 

- Cópia simples da Carteira de Identidade Civil; 

- Cópia simples do CPF; 

- Cópia simples do Comprovante de Quitação Eleitoral (emitido no site do TRE); 

- 1 foto 3x4; 

- Cópia simples do Comprovante de Quitação Militar (para candidatos do sexo masculino); 

- Passaporte (em caso de candidato estrangeiro); 

- Visto de regularidade no País, fornecido pela Polícia Federal (em caso de candidato estrangeiro); 
 

* No caso de egressos da Universidade La Salle (formados a partir de 2005), não será necessária a 
apresentação dos documentos acima, exceto a Cópia simples da Carteira de Identidade Civil. 

 
 

Documentação para matrícula EaD: 

 
A matrícula deve ser realizada na Central do Atendimento ao Acadêmico ou no polo de sua região após 
contato do Unilasalle. O candidato deve apresentar a documentação abaixo: 

 
I – Histórico Escolar de Conclusão da Graduação (fotocópia autenticada); 

 
II – Diploma do Curso Superior de Graduação (fotocópia autenticada) ou, em caráter excepcional e provisório 
o certificado de conclusão atualizado, emitido por instituição reconhecida, ficando o mesmo obrigado, 
através de Termo de Compromisso, a apresentar o diploma devidamente registrado antes do término do 
primeiro semestre letivo, sob pena de desconsideração das atividades acadêmicas desenvolvidas; 

 
III - Cópia do documento de identificação atualizado ou do registro geral de estrangeiro; 

IV - Cópia do último registro civil; 

V - Cópia do CPF; 

 
VI - Foto recente, tamanho 3x4; 

 
VII - Comprovante de cumprimento das obrigações com o serviço militar, para candidatos brasileiros do sexo 
masculino. 

 
VIII - Todo o sujeito participante desta pós-graduação deverá possuir algum vínculo com uma instituição de 
ensino de maneira a realizar as práticas construídas no curso. (documento especifico para a Especialização 
Tecnologias Google for Education) 
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