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13.2 - Pessoas candidatas dos GRUPOS 1, 1D, 3 e 3D (aquelas pessoas autodeclaradas pretas,

pardas ou indígenas, independentemente da renda familiar bruta per capita e de serem ou não

pessoas com deficiência, mas que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas

públicas)

13.2.1 - Declaração assinada e encaminhada para no formulário eletrônico a ser
informado nas orientações de cada chamada para atestar sua autodeclaração
étnico-racial, que reproduza em sua íntegra o seguinte teor:

Processo Seletivo SiSU (Ingresso- 1º Semestre de 2023)

Termo de Autodeclaração:  Pessoas Pretas ou Pardas

Nome completo:
Nome social (opcional):
CPF ou RG:
E-mail atualizado para contato (este será o único canal de comunicação com a instituição):
Curso:
Campus:
Para o fim específico de atender aos termos dispostos no edital Processo Seletivo SiSU (Ingresso

2023), à Política de Ações Afirmativas, Diversidade e Equidade da UFSCar e à legislação brasileira;

sendo pessoa aprovada e classificada no Processo Seletivo SiSU para uma das vagas destinadas às

pessoas pretas ou pardas, DECLARO que possuo características físicas (aspectos fenotípicos) que

me caracterizam como pessoa:

- Preta (  )

- Parda (  )

DECLARO, ainda, que estou ciente de que este documento gozará da presunção relativa de

veracidade e que, detectada a falsidade desta declaração, sujeito-me às penas da lei, especialmente

às consequências relacionadas ao Art. 9º da Portaria 18/2012-MEC e ao Edital deste processo

seletivo.

{NOME DA CIDADE}, {DIA} de {MÊS} de {ANO}.

{ASSINATURA DA PESSOA DECLARANTE}
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13.2.2 - Declaração assinada e encaminhada para no formulário eletrônico a ser
informado nas orientações de cada chamada para atestar sua autodeclaração
étnico-racial para pessoa indígena, que reproduza em sua íntegra o seguinte teor:

Processo Seletivo SiSU (Ingresso- 1º Semestre de 2023)

Termo de Autodeclaração:  Pessoas Indígenas

Nome completo:
Nome social (opcional):
CPF ou RG:
E-mail atualizado para contato (este será o único canal de comunicação com a instituição):
Curso:
Campus:
Para o fim específico de atender aos termos dispostos no edital Processo Seletivo SiSU (Ingresso

2023), à Política de Ações Afirmativas, Diversidade e Equidade da UFSCar e à legislação brasileira;

sendo pessoa aprovada e classificada no Processo Seletivo SiSU para uma das vagas destinadas às

pessoas pretas ou pardas, DECLARO que so PESSOA INDÍGENA.

DECLARO, ainda, que estou ciente de que este documento gozará da presunção relativa de

veracidade e que, detectada a falsidade desta declaração, sujeito-me às penas da lei, especialmente

às consequências relacionadas ao Art. 9º da Portaria 18/2012-MEC e ao Edital deste processo

seletivo.

{NOME DA CIDADE}, {DIA} de {MÊS} de {ANO}.

{ASSINATURA DA PESSOA DECLARANTE}


