MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COLÉGIO MILITAR DE MANAUS
(Ato de Criação Dec nº 68.996, de 2 de agosto de 1971)
RUA JOSÉ CLEMENTE, 157 – CENTRO - M ANAUS (AM) - CEP 69010-070
TELEFONE/FAX: (92) 3622-4976 – E-mail: eadcmm@yahoo.com.br

Todos os documentos listados no processo de Solicitação de Matrícula e Efetivação de
Matrícula deverão ser encaminhados via Correios para a Rua José Clemente 157, Centro, CEP:
69010-070, Manaus - Amazonas para a Seção de Educação a Distância do Colégio Militar de
Manaus.
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1

Cópia de Certidão de Nascimento do Aluno

1

Foto 3x4 do Aluno (a);

1

Cópia Identidade e CPF do Aluno (a);
**Cópia do Histórico Escolar completo até o ano anterior cursado pelo Aluno(a);

1
1

Cópia Identidade e CPF do (a) Responsável;

1

**Parecer Médico do Aluno, contendo o parecer de Apto a cursar o EAD;
Cópia do Comprovante de dependência legal do candidato de acordo com
Estatuto dos Militares E1 ou de acardo com Força;

1
1

Folha do Boletim e Calendário de Missão no Exterior, se for o caso, que publicou a
transferência do militar;

1

1

Sentença de separação judicial ou divórcio, se for o caso;
No caso de dependentes do requerente, por concessão de guarda
definitiva: termo de guarda, certidão de casamento ou união estável e
identificação oficial com foto do candidato;
Título de Pensão militar e da certidão de óbito, para candidato órfão de
militar, se for o caso;
Folha do Diário Oficial que publicou a transferência para a reserva
remunerada, se for o caso; e

1

Declaração de vinculação na SIP, se for o caso.

1
1

**Alunos oriundos do Sistema Colégio Militar do Brasil, o envio dessas documentações
será realizado pelo CM de Origem.
**Históricos escolares e guias de transferência deverão ser enviados por e-mail
e por intermédio dos Correios, impreterivelmente, 30 (trinta) dias após efetivação da matrícula no
EAD/CMM;

