
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

ATENÇÃO 
 

PARA A CONCESSÃO DE CRÉDITOS ESCOLARES É EXIGIDO: 
 

 

• Formulário de Solicitação de Créditos Escolares atualizado (validade máxima de 30 dias após a data 

de emissão), devidamente preenchido, carimbado e assinado pelo(a) Diretor(a) / Representante Legal 

da Instituição de Ensino, pelo(a) aluno(a), seus pais ou terceiros com responsabilidade legal;  

• Declaração de Matrícula da Instituição de Ensino atualizada (validade máxima de 30 dias após a 

data de emissão), para aluno(a) matriculado(a) no Ensino Fundamental, Ensino Médio, EJA, Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio e Preparatório para Vestibular. A Declaração deverá ser digitada, 

impressa em papel com o timbre da Instituição de Ensino e deverá conter, OBRIGATORIAMENTE, o 

nome completo do(a) aluno(a), o nome do curso em que está matriculado(a), a série/ano, o 

período/turno, os horários de entrada e saída, a frequência do curso (dias da semana), a identificação 

das disciplinas que são curriculares obrigatórias e das que são extracurriculares, o período do ano 

letivo (datas de início e término das aulas, de início e término das férias), o carimbo e a assinatura do 

Diretor(a) / Representante Legal da Instituição; 

• Grade Curricular do Curso atualizada (validade máxima de 30 dias após a data de emissão), para 

aluno(a) matriculado(a) no Ensino Médio Integrado com Curso de Educação Profissional Técnico de 

Nível Médio, na Capacitação Profissional (Senac e Senai), na Educação Superior e na Pós-Graduação. 

A Grade Curricular do Curso deverá ser digitada, impressa em papel com o timbre da Instituição de 

Ensino e deverá conter, OBRIGATORIAMENTE, o nome completo do(a) aluno(a), o nome do curso em 

que está matriculado(a), a série/ano, o período/turno, os horários de entrada e saída, a frequência do 

curso (dias da semana), a identificação das disciplinas que são curriculares obrigatórias e das que são 

extracurriculares, o período do ano letivo (datas de início e término das aulas, de início e término das 

férias), o carimbo e a assinatura do Diretor(a) / Representante Legal da Instituição; 

• Cópia da Certidão de Nascimento ou Registro Geral – RG e do Cadastro de Pessoa Física – CPF 

(quando já possuir) do(a) aluno(a); 

• Cópia do Registro Geral – RG e do Cadastro de Pessoa Física – CPF do pai ou da mãe ou do 

responsável legal, caso o(a) aluno(a) possua idade inferior a 16 anos; 

• Comprovante de endereço atualizado (validade máxima de 30 dias após a data de emissão), 

devendo ser conta de energia elétrica, água, telefone fixo, gás, internet fixa ou TV por assinatura em 

nome do(a) aluno(a) ou do seu responsável legal ou do seu cônjuge (neste caso deverá ser 

apresentado cópia da Certidão de Casamento ou da Declaração de União Estável), com o objetivo de 

atestar que o mesmo reside no município de Londrina e a distância entre sua residência e a 

instituição de ensino em que estiver matriculado(a). 

  


