Matrícula Cortesia – Universidade de Brasília
Passo 1: Nota Verbal da missão diplomática interessada ao MRE (ver detalhes no Manual de Normas e
Procedimentos de Privilégios e Imunidades – CGPI).
Passo 2: CGPI/MRE solicita ao Ministério da Educação (MEC) autorização de matrícula.
Passo 3: MEC emite ofício com autorização de matrícula.
Passo 4: interessado digere-se à UnB para matrícula.
Para matricular-se na UnB é preciso providenciar a equivalência da documentação do ensino médio no
Conselho de Educação do DF. Após, com o documento do ensino médio valido pelo DF, é possível fazer o
registro na UnB.
É preciso ainda que o interessado emita o CPF1.
Resumo de documentos para registro de Matrícula Cortesia:
- Declaração de conclusão do Ensino Médio, com declaração de equivalência expedida pelo Conselho de
Educação do DF;
- Comprovante de recolhimento da taxa de inscrição;
- Cópia do passaporte ou identidade diplomática;
- CPF.
O registro deve ser realizado na Unidade Avançada da SAA. Isto é, o interessado leva o ofício do MEC
juntamente com os documentos de registro para a unidade do curso que pretende se matricular.
Lista de Unidades -> SAA - Quem somos (unb.br)
O registro do aluno na UnB deve ocorrer antes do início do semestre letivo.
Calendário de aulas -> SAA - Calendário acadêmico (unb.br)

Informações úteis:
CGPI/MRE
Site: http://www.cgpi.itamaraty.gov.br/pt-br/
E-mail: cgpi.itamaraty@itamaraty.gov.br
Telefone: (61) 2030-8040 e 2030-6060
Conselho de Educação do DF
Site: http://www.se.df.gov.br/
Telefone: (61) 3901-3151
1

O estudante deve solicitar o registro do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), documento fiscal utilizado no Brasil. O procedimento
custa R$ 7,50, sendo possível solicitar de duas maneiras:
1) Em seu país, solicitar na embaixada ou consulado brasileiro;
2) Quando da chegada em Brasília, se deslocar até uma agência do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal ou Correios, com seu
passaporte. Em seguida, o estudante deve se dirigir a uma unidade de atendimento da Receita Federal do Brasil, para habilitar a
validade do documento. Os endereços estão disponíveis em: http://idg.receita.fazenda.gov.br/contato/unidades-de-atendimento

