MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS

(L10)
AUTO DECLARAÇÃO – Candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou
indígenas, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e
que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
Declaro para o fim específico de atender ao Termo de Adesão UFR/SISU/2021, e demais editais
publicados pela UFR, para o PROCESSO SELETIVO 2021, que estou apto(a) a concorrer à vaga
à pessoa com deficiência e que esta Declaração está em conformidade com o Artigo 2°da Lei nº 13.146,
de 06 de julho de 2015 (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência).
Anexo a esta declaração, Laudo Médico atestando a espécie e o grau ou o nível da minha deficiência,
bem como a sua provável causa, com expressa referência ao código correspondente da Classificação
Internacional de Doença (CID-10). Afirmo serem verdadeiras as informações prestadas e confirmo
estar ciente de que a constatação de inveracidade ou fraude nas informações prestadas, em qualquer
momento, inclusive posterior ao registro acadêmico e matrícula, implicará a perda do direito a vaga,
sem prejuízo de outras sanções cabíveis.
______________________________________________________________________
Atendendo ao programa de Ação Afirmativa da Universidade Federal de Rondonópolis – UFR e em
conformidade com o Termo de Adesão UFR/SISU/2021, e demais editais publicados pela
UFR, declaro que a minha renda familiar bruta per capita é igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e
que cursei integralmente o Ensino Médio em escolas públicas, e que me identifico/autodeclaro como
preto, pardo ou indígena, conforme classificação da lei 12711/2012.
Declaro também que desejo efetivar a minha matrícula, após inscrição e aprovação no processo
seletivo da UFR – ingresso 2021 para vagas destinadas para a ação Afirmativa – Candidatos com renda
familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o
ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
Por fim, declaro concordar com a divulgação, tornando pública a minha condição de optante pelo
sistema de ações afirmativas – Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5
salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº
12.711/2012).
Por ser a expressão da verdade, assino o presente termo estando ciente que informações prestadas e
que não correspondam à verdade dos fatos implicarão no cancelamento da matrícula, e instauração
do correspondente processo, conforme o artigo 299 do Código Penal.

_____________________________, _____ de _____________________ de ________.
Nome completo do (a) candidato(a)__________________________________________________
CPF ______________________________
Assinatura do (a) candidato (a) _____________________________________________________

