UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA PRÓREITORIA DE ENSINO
ANEXO XI – AUTODECLARAÇÃO EGRESSO DE ESCOLA PÚBLICA
(Obrigatório para candidatos às cotas L1, L2, L5, L6, L9, L10, L13 e L14)

Eu,

,

CPF nº

, portador(a) do documento de identidade nº

convocado(a) para matrícula na UFRA no curso de
campus

,
,

, na modalidade de vaga

( ) L1 ( ) L2 ( ) L5 ( ) L6 ( ) L9 ( )L10 ( ) L13 ( )L14, declaro estar ciente de que a UFRA adota o sistema
de cotas conforme política de reserva de vagas definidas pelas Leis nº 12.711, de 29 de agosto de 2012
(Lei de Cotas), Lei nº 13.409, de 28 de dezembro de 2016 e Portaria Normativa MEC nº 18, de 11 de
outubro de 2012 com alterações dadas pela Portaria Normativa MEC n° 9, de 5 de maio de 2017 e Portaria
MEC n° 1.117, de 1º de novembro de 201, que tem como beneficiário o candidato egresso da escola
pública, que tenha cursado todo o Ensino Médio em cursos regulares de instituições públicas, ou que
tenham obtido certificação de conclusão do Ensino Médio com base no resultado do Exame Nacional do
Ensino Médio - ENEM, do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos ENCCEJA ou de exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados
pelos sistemas estaduais de ensino.

Portanto, declaro fazer uso de qualquer um dos certificados acima mencionados, para fins de matrícula
pelo sistema de cotas, e não ter em algum momento, cursado parte do ensino médio em escolas privadas,
mesmo tendo sido beneficiários de bolsa parcial ou integral.

Declaro ainda que estou ciente de que a informação falsa poderá submeter-me ao previsto no Art. 299
do Código Penal Brasileiro.
Local e data:

,

de

, de

Assinatura do(a) Declarante
_____________________________________________________
Assinatura e RG ou CPF do
responsável (se o declarante for
menor de 18 anos)

