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AUTODECLARAÇÃO 

 

Eu,                                                                                   , CPF          ______                    , 

candidato(a)  aprovado(a)  pelo Processo Seletivo Preenchimento de Vagas nos Cursos de Graduação a 

Distância pela Universidade Aberta do Brasil na UFG 2023/1 para o curso de Matemática Licenciatura 

na Modalidade a Distância, da Universidade Federal de Catalão (UFCAT), optante do Sistema de 

Reserva de Vagas (Lei n.º 12.711/2012, alterada pela Lei nº 13.409/2016), me autodeclaro: 
 

(    ) Indígena 

 

Declaro estar ciente de que esta autodeclaração será verificada, no ato de matrícula, pela 

Comissão de Heteroidentificação, por meio da conferência dos documentos (uma fotocópia do 

Registro Administrativo de Nascimento de Indígena – RANI -, OU uma declaração da 

Comunidade Indígena sobre a condição étnica do/a candidato/a). 

 

Declaro também estar ciente de que a apresentação de informação falsa ensejará a anulação de 

minha matrícula na UFCAT, sem prejuízo das sanções penais eventualmente cabíveis, conforme 

estabelecido nos seguintes artigos: 
Art. 9 da Portaria Normativa n° 18, de 11 de outubro de 2012, que “Dispõe sobre implementação das reservas de 

vagas em instituições federais de ensino de que tratam na Lei nº 12.711,de 29 de agosto de 2012, e que foi 

alterada em seus arts. 3º, 5º e 7º pela Lei nº 13.409 em 28 de dezembro de 2016 e o Decreto nº 7.824, de 11 de 

outubro de 2012", que estabelece em seu artigo 9º : “A prestação de informação falsa pelo estudante, apurada 

posteriormente à matrícula, em procedimento que lhe assegure o contraditório e a ampla defesa, ensejará o 

cancelamento  de sua matrícula na instituição federal de ensino, sem prejuízo das sanções penais”. 

Art. 299 do Decreto-Lei n° 2.848, de 07 de dezembro de 1940 – Código Penal, que dispõe: "Omitir, em 

documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração 

falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade 

sobre fato juridicamente relevante: Pena-reclusão, de um a cinco anos, e multa (...),se o documento é público, e 

reclusão de um a três anos, e multa (...), se o documento é particular". 

 

Catalão,   /  /  . 

 
 

 

 

__________________________________ 

Assinatura do(a) Candidato(a) 
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AUTODECLARAÇÃO 

 

Eu,                                                                                  , CPF          ______                    , 

candidato(a)  aprovado(a)  pelo Processo Seletivo Preenchimento de Vagas nos Cursos de Graduação a 

Distância pela Universidade Aberta do Brasil na UFG 2023/1 para o curso de Matemática Licenciatura 

na Modalidade a Distância, da Universidade Federal de Catalão (UFCAT), optante do Sistema de 

Reserva de Vagas (Lei n.º 12.711/2012, alterada pela Lei nº 13.409/2016), me autodeclaro: 
 

(     ) Pessoa com Deficiência (PcD) 

 

Declaro estar ciente de que esta autodeclaração será verificada, no ato de matrícula, pela 

Comissão de Verificação da Condição de Deficiência, por meio da conferência dos documentos 

exigidos no item 4.3 do anexo V. 

 

Declaro também estar ciente de que a apresentação de informação falsa ensejará a anulação de 

minha matrícula na UFCAT, sem prejuízo das sanções penais eventualmente cabíveis, conforme 

estabelecido nos seguintes artigos: 
Art. 9 da Portaria Normativa n° 18, de 11 de outubro de 2012, que “Dispõe sobre implementação das reservas de 

vagas em instituições federais de ensino de que tratam na Lei nº 12.711,de 29 de agosto de 2012, e que foi 

alterada em seus arts. 3º, 5º e 7º pela Lei nº 13.409 em 28 de dezembro de 2016 e o Decreto nº 7.824, de 11 de 

outubro de 2012", que estabelece em seu artigo 9º : “A prestação de informação falsa pelo estudante, apurada 

posteriormente à matrícula, em procedimento que lhe assegure o contraditório e a ampla defesa, ensejará o 

cancelamento  de sua matrícula na instituição federal de ensino, sem prejuízo das sanções penais”. 

Art. 299 do Decreto-Lei n° 2.848, de 07 de dezembro de 1940 – Código Penal, que dispõe: "Omitir, em 

documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração 

falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade 

sobre fato juridicamente relevante: Pena-reclusão, de um a cinco anos, e multa (...),se o documento é público, e 

reclusão de um a três anos, e multa (...), se o documento é particular". 

 

Catalão,   /  /  . 

 
 

 

 

__________________________________ 

Assinatura do(a) Candidato(a) 
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AUTODECLARAÇÃO 

 

Eu,                                                                                   , CPF          ______                    , 

candidato(a)  aprovado(a)  pelo Processo Seletivo Preenchimento de Vagas nos Cursos de Graduação a 

Distância pela Universidade Aberta do Brasil na UFG 2023/1 para o curso de Matemática Licenciatura 

na Modalidade a Distância, da Universidade Federal de Catalão (UFCAT), optante do Sistema de 

Reserva de Vagas (Lei n.º 12.711/2012, alterada pela Lei nº 13.409/2016), me autodeclaro: 
 

(    ) Negro(a) Preto(a)  (    ) Negro(a) Pardo(a) 

 

Declaro estar ciente de que esta autodeclaração será verificada, no ato de matrícula, pela 

Comissão de Heteroidentificação, conforme critério fenotípico, estabelecido no Art. 9º da 

Portaria Normativa nº 04/2018 da SRH/MPOG e Portaria nº 1049/2019 UFG: 
“Art. 9º A comissão de heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da 

condição declarada pelo candidato no concurso público, ou seja, características físicas do candidato”. 

 
Declaro também estar ciente de que a apresentação de informação falsa ensejará a anulação de 

minha matrícula na UFCAT, sem prejuízo das sanções penais eventualmente cabíveis, conforme 

estabelecido nos seguintes artigos: 
Art. 9 da Portaria Normativa n° 18, de 11 de outubro de 2012, que “Dispõe sobre implementação das reservas de 

vagas em instituições federais de ensino de que tratam na Lei nº 12.711,de 29 de agosto de 2012, e que foi 

alterada em seus arts. 3º, 5º e 7º pela Lei nº 13.409 em 28 de dezembro de 2016 e o Decreto nº 7.824, de 11 de 

outubro de 2012", que estabelece em seu artigo 9º : “A prestação de informação falsa pelo estudante, apurada 

posteriormente à matrícula, em procedimento que lhe assegure o contraditório e a ampla defesa, ensejará o 

cancelamento  de sua matrícula na instituição federal de ensino, sem prejuízo das sanções penais”. 

Art. 299 do Decreto-Lei n° 2.848, de 07 de dezembro de 1940 – Código Penal, que dispõe: "Omitir, em 

documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração 

falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade 

sobre fato juridicamente relevante: Pena-reclusão, de um a cinco anos, e multa (...),se o documento é público, e 

reclusão de um a três anos, e multa (...), se o documento é particular". 

 

Catalão,   /  /  . 

 
 

 

 

__________________________________ 

Assinatura do(a) Candidato(a) 
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DECLARAÇÃO DE TRABALHADOR AUTÔNOMO, INFORMAL OU PROFISSIONAL LIBERAL 

 

Trabalhador autônomo é a pessoa física que exerce atividade econômica por conta própria. É o prestador de 

serviços a outra pessoa que não tem vínculo empregatício, mas pode ter um contrato. 

Trabalhador informal não tem vínculo, nem carteira assinada ou qualquer tipo de contrato. As atividades são 

esporádicas, geralmente denominadas de bicos, incertas, sem especificidade ou relação com outrem. 

Profissional Liberal é aquele que tem total liberdade para exercer a sua profissão, podendo constituir empresa 

ou ser empregado. Deve ter nível universitário ou técnico, bem como registro em uma ordem ou conselho 

profissional. 
 
Eu, ______________________________________________________________, portador do RG nº 

__________________, órgão expedidor _______, UF _____, CPF nº ____________________, 

membro da família do(a) candidato(a) ___________________________________________________, 

aprovado(a) pelo Processo Seletivo Preenchimento de Vagas nos Cursos de Graduação a Distância 

pela Universidade Aberta do Brasil na UFG 2023/1 para o curso de Matemática Licenciatura na 

Modalidade a Distância, da Universidade Federal de Catalão (UFCAT), declaro, para os devidos fins, 

que sou: 

 

 Trabalhador(a) Autônomo(a)     Profissional Liberal     Trabalhador(a) Informal 

 

exercendo a função de  ______________________  , no ramo de atividade de atividade de 

______________________________________, não constante em minha Carteira de Trabalho e 

Previdência Social, recebendo a seguinte renda bruta nos últimos três meses: 

 

Mês de referência Valor bruto mensal 

Maio de 2022 R$ 

Junho de 2022 R$ 

Julho de 2022 R$ 

 

Confirmo serem verdadeiras as informações prestadas, estando ciente de que a informação falsa incorrerá nas 

penas do crime do art. 299 do Código Penal (falsidade ideológica), além de, caso configurada a prestação de 

informação falsa, apurada posteriormente ao registro acadêmico do(a) candidato(a), em procedimento que 

assegure o contraditório e a ampla defesa, ensejará a anulação de sua matrícula na Universidade Federal de 

Catalão, sem prejuízo das sanções penais cabíveis (art. 9º da Portaria Normativa nº 18, de 11 de outubro de 

2012, do Ministério da Educação, alterada pelas Portarias MEC n. 9/2017 e n. 1.117/2018). 
 

  _____________ ,   /     /  ___  
      (Local e data) 

 

 

 

 

__________________________________ 

Assinatura do(a) Declarante 
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DECLARAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE NÚCLEO FAMILIAR 
 

Eu,  ,  portador  do RG nº  , órgão expedidor  , UF  , CPF nº 

  , membro da família do(a) candidato(a)    pelo Processo Seletivo 

Preenchimento de Vagas nos Cursos de Graduação a Distância pela Universidade Aberta do Brasil na UFG 2023/1 para o curso de Matemática Licenciatura na Modalidade 

a Distância, da Universidade Federal de Catalão (UFCAT), residente no endereço (rua,  avenida, número, quadra, lote, bairro, cidade):                                                                                                                                                         

  Telefones: (  )  , (  )   

declaro, para fins de enquadramento na Lei nº 12.711/2012, no Decreto n.º 7.824/2012 e na Portaria n.º 18/2012, sob as penas da Lei, que a minha família* é composta de ___ 
(número) pessoas, das quais ___ (número) contribuem com a renda familiar, conforme valores abaixo indicados. Ratifico serem verdadeiras as informações prestadas, estando 
ciente de que a informação falsa incorrerá nas penas do crime do art. 299 do Código Penal (falsidade ideológica), além de, caso configurada a prestação de informação falsa, 
apurada posteriormente ao registro acadêmico, em procedimento que assegure o contraditório e a ampla defesa, ensejará o cancelamento de minha matrícula na Universidade 
Federal de Catalão, sem prejuízo das sanções penais cabíveis (art. 9º da Portaria Normativa n.º 18, de 11 de outubro de 2012, do  MEC). 

* De acordo com o inciso III do artigo 2º da Portaria Normativa MEC n.18/2012 (alterada pelas Portarias MEC n. 9/2017 e n. 1.117/18), considera-se família, a 

unidade nuclear composta por uma ou mais pessoas, eventualmente ampliada por outras pessoas que contribuam para o rendimento ou tenham suas despesas 

atendidas por aquela unidade familiar, todas moradoras em um mesmo domicílio. 
 

Nº CPF Nome Idade (anos) Possui Renda Renda em R$ 

    ( ) Sim; ( ) Não  

Condição: (  ) Assalariado(a); (  ) Atividade Rural; (  ) Aposentado(a) ou Pensionista; 
(  ) Autônomo(a) ou Profissional Liberal; (  ) Trabalhador(a) Informal; (  ) Desempregado(a);  
(  ) Estagiário(a) remunerado(a); (  ) Rendimento de aluguel ou arrendamentos 

Parentesco/Afinidade Imposto de Renda 

 ( ) Isento; ( ) Declarou 

Nº CPF Nome Idade (anos) Possui Renda Renda em R$ 

    ( ) Sim; ( ) Não  

Condição: (  ) Assalariado(a); (  ) Atividade Rural; (  ) Aposentado(a) ou Pensionista; 
(  ) Autônomo(a) ou Profissional Liberal; (  ) Trabalhador(a) Informal; (  ) Desempregado(a);  
(  ) Estagiário(a) remunerado(a); (  ) Rendimento de aluguel ou arrendamentos 

Parentesco/Afinidade Imposto de Renda 

 ( ) Isento; ( ) Declarou 

 
 

  ,   /     /                                                                                          

             (Local e data)                          Assinatura do(a) Declarante 
 

CASO NECESSÁRIO, UTILIZE MAIS DE UMA FOLHA E AS ENTREGUE GRAMPEADAS 
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DECLARAÇÃO DE DESEMPREGADO(A) 

 

Eu, _______________________________________________________________, portador do RG nº 

______________________, órgão expedidor _________, UF _______, CPF nº 

_______________________, membro da família do(a) candidato(a) 

_______________________________________________________________ aprovado(a) pelo 

Processo Seletivo Preenchimento de Vagas nos Cursos de Graduação a Distância pela Universidade 

Aberta do Brasil na UFG 2023/1 para o curso de Matemática Licenciatura na Modalidade a Distância, 

da Universidade Federal de Catalão (UFCAT), declaro, para os devidos fins, que estou 

desempregado(a) desde o dia ____/____/_______, quando trabalhei na atividade de 

_________________________________________________________________________. 

 

Declaro, ainda, que não recebo nenhuma remuneração e que venho provendo meu sustento da seguinte 

forma: 

_____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Levar fotocópia e original dos seguintes documentos: 

 

( ) Carteira de Trabalho com a demissão (fotocópia e original) 

( ) Termo de Rescisão de Contrato (fotocópia e original) 

 

Ratifico serem verdadeiras as informações prestadas, estando ciente de que a informação falsa 

incorrerá nas penas do crime do art. 299 do Código Penal (falsidade ideológica), além de, caso 

configurada a prestação de informação falsa, apurada posteriormente ao registro acadêmico do(a) 

candidato(a), em procedimento que assegure o contraditório e a ampla defesa, ensejará o anulação de 

sua matrícula na Universidade Federal de Catalão, sem prejuízo das sanções penais cabíveis (art. 9º da 

Portaria Normativa nº 18, de 11 de outubro de 2012, do Ministério da Educação, alterada pelas 

Portarias MEC n.9/2017 e n.1.117/2018). 

 

        ________ ,   /     /    
         (Local e data) 

 
 

 

__________________________________ 

Assinatura do(a) Declarante 
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DECLARAÇÃO DE ATIVIDADES, BENS E RENDIMENTOS MENSAIS MÉDIOS 

PEQUENO PRODUTOR RURAL 

 

Eu,____________________________________________________________, portador(a) do RG 

_________________________, órgão expedidor ________________________ e CPF nº 

____________________________________, membro da família do(a) candidato(a) 

________________________________________________________________ inscrito(a) no 

Processo Seletivo Preenchimento de Vagas nos Cursos de Graduação a Distância pela Universidade 

Aberta do Brasil na UFG 2023/1 para o curso de Matemática Licenciatura na Modalidade a 

Distância, da Universidade Federal de Catalão (UFCAT),  declaro, para os devidos fins, que  sou 

produtor rural: (nestas linhas dizer detalhadamente, qual atividade realiza, se possui 

empregados, máquinas (quais), animais (quais e finalidade), dentre outros bens destinados à 

realização dessa atividade e qual a RENDA BRUTA média mensal). 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Mês de referência Valor bruto mensal 

Maio de 2022 R$ 

Junho de 2022 R$ 

Julho de 2022 R$ 

 

Confirmo serem verdadeiras as informações prestadas, estando ciente de que a informação falsa incorrerá 

nas penas do crime do art. 299 do Código Penal (falsidade ideológica), além de, caso configurada a 

prestação de informação falsa, apurada posteriormente ao registro acadêmico do(a) candidato(a), em 

procedimento que assegure o contraditório e a ampla defesa, ensejará a anulação de sua matrícula na 

Universidade Federal de Catalão, sem prejuízo das sanções penais cabíveis (art. 9º da Portaria Normativa nº 

18, de 11 de outubro de 2012, do Ministério da Educação, alterada pelas Portarias MEC n.9/2017 e 

n.1.117/2018). 

         ___________ ,   /     /    
       (Local e data) 

 

 

__________________________________ 

Assinatura do(a) Declarante 
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TERMO DE CIÊNCIA 

 

Eu,  _______________________________________________, CPF ________________________, 

candidato(a) aprovado(a) pelo Processo Seletivo Preenchimento de Vagas nos Cursos de Graduação a 

Distância pela Universidade Aberta do Brasil na UFG 2023/1 para o curso de Matemática Licenciatura 

na Modalidade a Distância, da Universidade Federal de Catalão (UFCAT), declaro que estou ciente 

dos seguintes termos: 

 

1. os cursos de graduação da UFCAT são regulamentados pela Resolução CEPEC n.1557R/2017; 

2. a inscrição em disciplinas no semestre de ingresso será realizada pelas Coordenações de Curso; 

3. caso esteja matriculado em qualquer outro curso de graduação da UFCAT, ao realizar a Matrícula 

no curso de aprovação deste processo seletivo, estarei oficializando a desistência da vaga do curso 

anterior, tendo em vista que não é permitido a uma mesma pessoa ocupar, como estudante, 

simultaneamente, na graduação, 2 (duas) vagas, no mesmo curso ou em cursos diferentes em uma ou 

mais de uma Instituição de Ensino Superior pública em todo o território nacional (Lei n. 12.089/09); 

4. caso desista do curso na UFCAT, após realizar a Matrícula, deverei oficializar a desistência 

imediata da vaga ocupada, por meio de contato com a Diretoria de Administração Acadêmica (DAA), 

para solicitação da Desistência de Curso; 

5. o uso de informações falsas ou documentos irregulares ou outros meios ilícitos, mesmo que 

verificado em momento posterior à Matrícula, poderá ensejar a anulação da matrícula do candidato 

nesta instituição, em procedimento que lhe assegure o contraditório e a ampla defesa. 
 

 

Catalão,   /  /  . 

 

 

 

 

__________________________________ 

Assinatura do(a) Candidato(a) 
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