10 - MODELOS

INGRESSO UFRGS
10.1 - Atestado de Capacidade Física

ATESTO, para fins de ingresso no Curso de Educação Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que
_____________________________________________________________, tendo sido submetido a exame clínico,
se encontra capacitado para a prática de exercícios físicos.
___________________________, ____ de _______________de ____.
(Local)
(dia)
(mês)
(ano)
__________________________________________
Assinatura/CREMERS

Obs.: Atestado a ser entregue na matrícula
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INGRESSO UFRGS
10.2 - Autodeclaração étnico racial - Preto ou Pardo
Eu,______________________________________________________________________________,
RG_______________________________CPF_________________________, declaro para o fim específico de
atender ao Edital do ( )Concurso Vestibular/ ( )SiSU 20___ da Universidade Federal do Rio Grande de Sul, que sou
___________________________.
Declaro ainda que os seguintes motivos justificam minha autodeclaração:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
______________________________________
Estou ciente de que, o candidato que prestar informações falsas relativas às exigências estabelecidas quanto à
autodeclaração “estará sujeito, além da penalização pelos crimes previsto em lei, à desclassificação do Concurso
Vestibular/SiSU e ter, em consequência, sua matrícula recusada no curso, o que poderá acontecer a qualquer
tempo” (Artigo 8º, Decisão nº 429/2012 do Conselho Universitário da UFRGS).
___________________________, ____ de _______________de ____.
(Local)
(dia)
(mês)
(ano)

________________________________________________________
(Assinatura do calouro ou de seu procurador conforme documento de identificação)
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INGRESSO UFRGS
10.3 - Autodeclaração Étnico-racial - Indígena

Eu, _________________________________________________________________________________________,
RG________________________________________, CPF____________________________, declaro para o fim específico de
atender ao Edital do ( ) Concurso Vestibular 20__ / ( ) SiSU 20__ da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que sou
pertencente ao Povo Indígena ____________________________________________ (identificar a Etnia) e membro da
Comunidade Indígena ______________________________________________________ (nome da Terra Indígena ou
Acampamento) situada no(s) Município(s) de ________________________________________________________________,
______ (Estado). Estou ciente de que, sendo constatada a prestação de informação falsa e/ou identificadas fraudes nos
documentos entregues, estarei sujeito às penalidades previstas no referido Edital.

___________________________, ____ de _______________de ____.
(Local)
(dia)
(mês)
(ano)

___________________________________________________________________
(Assinatura do calouro ou de seu procurador conforme documento de identificação)

Cacique/Lideranças/Chefe da Comunidade Indígena:
Nome: ______________________________________________________________
Identidade: _______________________
Assinatura: _______________________
Cacique/Lideranças/Chefe da Comunidade Indígena:
Nome: ______________________________________________________________
Identidade: _______________________
Assinatura: _______________________
OU
Anuência de representante de Instituição pública ou constituída pela sociedade civil reconhecida pela comunidade:
Nome : __________________________________________________________
Identidade/CNPJ: _______________________
Assinatura: ________________________________
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INGRESSO UFRGS
10.4 - Procuração

Eu, _________________________________________________, filho(a) de _______________________________ e de
_______________________________________, nascido(a) no dia ____ de __________de 19_____, na cidade de
__________________________________, Estado _______________, portador(a) do documento de identidade nº
_____________________________ expedido pela ___________ em ____/____/______, pela presente nomeia e constitui
seu

bastante

procurador(a)

o(a)

senhor(a)

________________________________________,

nacionalidade

______________________, domiciliado(a) e residente na rua __________________________________, nº ____, ap.
____, na cidade de __________________________, Estado ________, portador(a) do documento de identidade nº
___________________, expedido pela ________________, em _____/_____/_______ para fim específico de
______________________________________________________________ assumindo total responsabilidade pelo que
seu(sua) procurador(a) vier a efetuar.
_________________________, _____ de _______________de ____.
(Local)
(dia)
(mês)
(ano)

___________________________________________________________
(Assinatura do calouro ou de seu procurador conforme documento de identificação)
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INGRESSO UFRGS
10.5 - Requerimento de RECURSO Acadêmico ou Socioeconômico
Curso: ______________________________________
Semestre de ingresso: ____ -_____
Processo Seletivo (Vestibular ou SiSU): ________________
Objeto do Recurso: ( ) documentação acadêmica
( ) documentação de renda familiar
Ao PRÓ-REITOR DE GRADUAÇÃO:
Eu, (nome completo)_______________________________________________________________
RG nº______________________ e CPF nº______________________, venho, por meio deste, nos termos do Edital do
Concurso Vestibular de 20___ ou do Termo de Adesão ao SiSU 20____, RECORRER da decisão de não homologação de
minha documentação para fins de ingresso em curso de Graduação PELOS SEGUINTES MOTIVOS :
(SE NECESSÁRIO, UTILIZE FOLHAS EXTRAS)

Declaro estar ciente de que o resultado de meu pedido de recurso será disponibilizado pelo Portal do
Candidato em https://www1.ufrgs.br/PortalCandidato/site/login .
_________________________, _____ de _______________de ____.
(Local)
(dia)
(mês)
(ano)

__________________________________________________________
Assinatura do recorrente, conforme o documento de identificação apresentado.
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INGRESSO UFRGS
10.6 - Requerimento de RECURSO de Verificação da Condição de Pessoa com Deficiência
Curso: ______________________________________
Semestre de ingresso: ____ -_____
Processo Seletivo (Vestibular ou SiSU): ________________
Objeto do Recurso: documentação comprobatória da condição de pessoa com deficiência.

À Presidência da Comissão Permanente de Verificação de Documentos da Condição de Pessoas com Deficiência:
Eu, (nome completo) ______________________________________________________________
RG nº______________________ e CPF nº______________________, venho, por meio deste, nos termos do Edital do
Concurso Vestibular de 20___ ou do Termo de Adesão ao SiSU 20____, RECORRER da decisão de não homologação de
minha documentação para fins de ingresso em curso de Graduação PELOS SEGUINTES MOTIVOS :
(SE NECESSÁRIO, UTILIZE FOLHAS EXTRAS)

Declaro estar ciente de que o resultado de meu pedido de recurso será disponibilizado pelo Portal do
Candidato em https://www1.ufrgs.br/PortalCandidato/site/login .

_________________________, _____ de _______________de ____.
(Local)
(dia)
(mês)
(ano)

__________________________________________________________
Assinatura do recorrente, conforme o documento de identificação apresentado.
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INGRESSO UFRGS
10.7 - Requerimento de RECURSO de Verificação da Autodeclaração
Curso: ______________________________________
Semestre de ingresso: ____ -_____
Processo Seletivo (Vestibular ou SiSU): ________________
Objeto do Recurso: Verificação da autodeclaração

À Presidência da Comissão Permanente de Verificação das Autodeclarações:
Eu, (nome completo)_______________________________________________________________
RG nº______________________ e CPF nº______________________, venho, por meio deste, nos termos do Edital do
Concurso Vestibular de 20___ ou do Termo de Adesão ao SiSU 20____, RECORRER da decisão de indeferimento de minha
documentação para fins de ingresso em curso de Graduação PELOS SEGUINTES MOTIVOS :
(SE NECESSÁRIO, UTILIZE FOLHAS EXTRAS. É FACULTADO ANEXAR DOCUMENTOS QUE JULGAR PERTINENTES AO RECURSO)

Declaro estar ciente de que o resultado de meu pedido de recurso será disponibilizado pelo Portal do
Candidato em https://www1.ufrgs.br/PortalCandidato/site/login .
_________________________, _____ de _______________de ____.
(Local)
(dia)
(mês)
(ano)

_______________________________________________________________
Assinatura do recorrente, conforme o documento de identificação apresentado.
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INGRESSO UFRGS
10.8 - Declaração de Isento do Imposto de Renda de Pessoa Física

Eu, (nome completo)____________________________________________________________________________________
Identidade nº___________________________, órgão expedidor_______________, e CPF nº __________________________,
DECLARO que não apresentei Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física no último exercício porque
_____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________.
Declaro, ainda, sob as penas da lei, a veracidade e a inteira responsabilidade pelas informações contidas neste
instrumento.

_________________________, _____ de _______________de ____.
(Local)
(dia)
(mês)
(ano)

________________________________________________________________
Assinatura do declarante, conforme o documento de identificação apresentado.
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INGRESSO UFRGS
10.9 - Declaração de ocupação ou não ocupação de outra vaga em curso de graduação
de em Instituição Pública de Ensino Superior
Eu,

__________________________________________________________________,

RG

__________________,

aprovado(a) no Concurso Vestibular/SISU UFRGS 20___ para o curso de _________________________________, declaro
que, nos termos da Lei nº 12.089 de 11 de novembro de 2009, ( )não ocupo / ( )ocupo outra vaga na UFRGS / ( )ocupo outra
vaga em curso de graduação de outra Instituição Pública de Ensino Superior.
Em caso de ocupação de outra vaga, declaro que formalizarei minha opção por uma delas dentro do prazo legal de 05 (cinco)
dias úteis após a realização da matrícula presencial nesta Universidade, comunicando o fato à UFRGS por meio de documento
comprobatório de desvinculação da Instituição de ingresso anterior (declaração), a ser entregue através do Portal do
Candidato.

Porto Alegre,____ de _______________ de 20___.

____________________________________________________________
(Assinatura do calouro ou de seu procurador conforme documento de identificação)
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INGRESSO UFRGS
10.10 - Relato histórico da deficiência do candidato
Orientação:
Neste documento deverá constar o relato feito pelo próprio candidato acerca da sua história com a deficiência,
considerando os seguintes aspectos, entre outros que o candidato julgar necessários: desenvolvimento infantil; aspectos
educacionais, como a participação em sala de recursos e as adaptações escolares que foram necessárias; apoio familiar, se foi
ou é necessário apoio nas atividades diárias; acesso ao mercado de trabalho, vida laboral, adaptações necessárias no
ambiente de trabalho; acompanhamento e tratamento de saúde, como médicos e outros profissionais da área; acesso aos
recursos de acessibilidade e recursos do qual está habituado a utilizar; acesso a benefícios sociais para Pessoa com
Deficiência (PcD); ocupação de vagas destinadas à PcD, especialmente no âmbito do trabalho.
Não há mínimo nem limite de linhas ou páginas para este documento, sendo o arquivo limitado a 5 Mb. Contudo,
espera-se que o candidato relate o máximo possível sobre a sua condição. É necessário que ao final do relato feito pelo
candidato conste a sua assinatura e data.
Eu, (nome completo) ____________________________________________________
RG_____________________________, CPF_________________________________,
relato o que segue abaixo como forma de documentar meu histórico com a(s) deficiência(s) que possuo. Declaro que as
informações prestadas neste relato são verdadeiras.

(Local)

___________________________, ____ de _______________de ____.
(dia)
(mês)
(ano)

______________________________________________
Assinatura do declarante, conforme o documento de identificação apresentado.
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INGRESSO UFRGS
10.11 - Declaração de não percepção de rendimentos
(desempregado ou trabalhador do lar)
Eu, (nome completo)_____________________________________________________________________________________
Identidade nº__________________________, órgão expedidor____________________, e CPF nº _____________________,
DECLARO que, no período de _____________________________________________________________________de ____,
(citar dia e mês de início e dia e mês de fim do período de desemprego em _________)

NÃO EXERCI ATIVIDADE REMUNERADA, formal ou informal, e não obtive nenhum tipo de rendimento ou ajuda
financeira externa de terceiros (não considerar seguro-desemprego).
Declaro, ainda, sob as penas da lei, a veracidade e a inteira responsabilidade pelas informações contidas neste
instrumento.

__________________________________, ____ de _______________de ____.
(Local)
(dia)
(mês)
(ano)

__________________________________________________________
Assinatura do declarante, conforme o documento de identificação apresentado.
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INGRESSO UFRGS
10.12 - Declaração de rendimentos (Autônomo, Liberal ou Informal)

Eu, (nome completo)_______________________________________________________________
Identidade nº__________________________, órgão expedidor_______________________, e
CPF nº ____________________________, DECLARO que exerço a(s) atividade(s) de
____________________________________________________________________________
e, no ano de ____, obtive, em média, rendimentos de R$_________________ por mês.
Para tal, utilizo os seguintes bens (máquinas, equipamentos, etc.)
Tipo de Bem

Próprio

Financiado
por R$ mensal

Alugado
por R$ mensal

O endereço de referência para essa(s) atividades(s) que exerço é _______________________
___________________________________________________________________________,
em local que é: ( ) próprio;

( ) alugado, pelo custo de R$_________________ por mês;

( ) outro – informar ___________________________________________________________.
Declaro, ainda, sob as penas da lei, a veracidade e a inteira responsabilidade pelas
informações contidas neste instrumento.

___________________________, ____ de _______________de ____.
(Local)
(dia)
(mês)
(ano)

________________________________________________
Assinatura do declarante, conforme o documento de identificação apresentado.

65

INGRESSO UFRGS
10.13 - Declaração de atividade rural

Eu, (nome completo)_______________________________________________________________
Identidade nº__________________________, órgão expedidor_______________________, e
CPF nº ____________________________, DECLARO que produzo para venda o seguinte:
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________,
em propriedade rural em nome de_______________________________________________,
área de _______ hectares, situada no seguinte endereço ______________________________
___________________________________________________________________________.
Para tal, utilizo os seguintes bens (máquinas, equipamentos, animais, etc.):
Tipo de Bem

Próprio

Financiado
por R$ /mês

Alugado
por R$ /mês

Cedido por (nome):

O valor total BRUTO do que produzi em ____ foi de R$____________________ NO ANO.
Os rendimentos líquidos médios em ____ foram de R$_______________ POR MÊS.
Declaro, ainda, sob as penas da lei, a veracidade e a inteira responsabilidade pelas
informações contidas neste instrumento.

___________________________, ____ de _______________de ____.
(Local)
(dia)
(mês)
(ano)

________________________________________________
Assinatura do declarante, conforme o documento de identificação apresentado.
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