
INGRESSO DIPLOMADO 

 

Modalidades de Ingresso - Diplomado 

O ingresso Extravestibular – Diplomado é indicado a quem já concluiu um curso de ensino 

superior em qualquer instituição de ensino, devidamente autorizada ou reconhecida, conforme 

legislação, e que pretende fazer outro curso de graduação. 

OBS.: Desconto para Ingresso Extravestibular - Diplomados - 30% de desconto em todo curso 

(não cumulativo) 

A confirmação da inscrição e informações de matrícula serão enviadas por email. 

Data de Matrícula: A matrícula será agendada na entrega da documentação no Protocolo. No 

caso de envio dos documentos pelo Correio, deve ser feito contato pelo telefone 3476 8419. 

- A contratação da matrícula deverá ser realizada em 12 (doze) ou mais créditos. 

OBSERVAÇÃO: Orientamos que você não deixe para solicitar sua documentação no final do 

prazo de inscrição, visto que as Instituições necessitam de algum prazo para emissão dos 

documentos necessários. 

DOCUMENTAÇÃO: 

1 - Uma via original de cada documento, sendo eles: 
 
- Histórico Oficial da Graduação (O histórico oficial deve conter duas assinaturas originais) 
- Diploma da Graduação (cópia autenticada), 
- Planos de Ensino das disciplinas cursadas passíveis de aproveitamento 

 
- Não serão aceitos para registro dos aproveitamentos os documentos retirados dos Portais 
dos Alunos 

 
A documentação deve estar completa, nos moldes exigidos pelo Unilasalle, visto que a falta de 
alguma informação, impossibilita a emissão de documentos posteriores. 

 
2 - Uma cópia simples de cada documento, sendo eles: 

 
- Registro Civil (certidão de nascimento/casamento/divórcio ou desquite) (OBS.: Não será 
aceita declaração de união estável) 
- Carteira de Identidade (OBS.: Não será aceito carteira de habilitação – CNH) 
- CIC ou CPF 
- Cópia do histórico e certificado de conclusão do ensino médio (Para cumprimento das 
exigências do MEC, em decorrência do preenchimento dos dados obrigatórios do CENSO da 
Educação Superior) OBS.: Para egressos Unilasalle não é necessário a apresentação deste 
documento. 
- Para ingresso no curso de Educação Física é necessária a apresentação do atestado médico 
- Foto 3x4 

 
 

 
OBS.1: Egressos do Unilasalle devem formalizar a solicitação no Protocolo, mediante 
pagamento da taxa de inscrição e agendamento da matrícula, não há necessidade de 
apresentar o restante da documentação. 

 
OBS.2:A confirmação da matrícula está condicionada ao pagamento do DOC da 1ª parcela. 



A documentação deve ser entregue pessoalmente no serviço de Protocolo da Universidade La 
Salle 
Av. Victor Barreto, 2288 
Centro - Canoas/RS 
CEP: 92010-000 

 

Horário de atendimento: 
De seg a sexta-feira - Das 8h às 12h e das 13h às 21h 
Sábados - das 8h às 12 

 

- Após a entrega da documentação a análise será feita pelo Setor de Registro e Controle 
Acadêmico, caso a documentação não esteja de acordo, será solicitada a substituição da 
mesma. 

 
- Caso houver desistência da vaga é de responsabilidade do requerente solicitar a retirada dos 
documentos com 24 h de antecedência. 

 

- O prazo máximo para retirada é de 60 dias, após os documentos serão descartados. 


