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Estabelece normas e condiçõesparaareservadevagas
para pessoas negras, quilombolas, indígenas, pessoas
trans (transgêneros, transexuais e travestis) e pessoas
portadorasdedeficiênciasnoExameNacionaldeAcesso
ao Mestrado Profissional em Matemática em Rede
Nacional do Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, para
ingresso no primeiro semestre acadêmico do ano de
2022. 


1.D
 OE DITALD
 ES ELEÇÃO 

CONSIDERANDOa P
 ortariaN
 ormativan
 º1
 3,d
 e1
 1d
 em
 aiod
 e2
 016,d
 oM
 inistériod
 aE ducação; 

CONSIDERANDO a Resolução nº 033/2018 do Conselho Universitário da UniversidadeFederaldo
Recôncavod
 aB
 ahia,d
 e1
 1d
 ejunhod
 e2
 018; 

CONSIDERANDO a Resolução nº 003/2018 do Conselho Acadêmico da Universidade Federal do
Recôncavod
 aB
 ahia,d
 e0
 2d
 eo
 utubrod
 e2
 018; 

CONSIDERANDO o Edital nº013/2021daCoordenaçãoAcadêmicaNacionaldoProfmat,de25de
agostod
 e2
 021; 

ACoordenaçãoAcadêmicaInstitucionaldoProgramadeMestradoProfissionalemMatemáticaem
RedeNacionaldaInstituiçãoAssociadaUniversidadeFederaldoRecôncavodaBahia,tornapúblico
o processo de inscrição no sistema de reserva de vagas para pessoas negras, quilombolas,
indígenas, pessoas trans (transgêneros, transexuais e travestis) e pessoas portadoras de
deficiências no Exame Nacional de Acesso ao Mestrado Profissional em Matemática em Rede
NacionaldoCentrodeCiênciasExataseTecnológicasUniversidadeFederaldoRecôncavodaBahia,
para ingresso noprimeirosemestreacadêmicodoanode2022,conformeasnormasecondições
especificadasn
 op
 resentee dital. 

2.D
 OC
 RONOGRAMAD
 EA
 TIVIDADESD
 OE DITAL 

ATIVIDADE 

DATA/PERÍODO 

Inscriçõesv iaS IGAA 

08desetembroa25de
outubrode2021atéas17h,
horáriooficialdeBrasília 

Homologaçãod
 ainscriçãop
 arao
 s istemad
 er eservad
 ev agas 

05denovembrode2021 
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Resultadop
 reliminard
 oP
 rocessod
 eh
 eteroidentificação 

As erd
 ivulgadan
 os ited
 o
Programa 

Prazo para interposição de recurso ao resultado do Processo de As erd
 ivulgadan
 os ited
 o
heteroidentificação 
Programa 
As erd
 ivulgadan
 os ited
 o
Programa 

Resultadod
 oP
 rocessod
 eh
 eteroidentificação 

Datalimitep
 arad
 ivulgaçãod
 or esultadof inald
 op
 rocessos eletivo  21dedezembrode2021 

3.D
 ASD
 ISPOSIÇÕESP
 RELIMINARES 

3.1.OtotaldevagasofertadaspelaComissãoAcadêmicadaInstituiçãoAssociadaUFRBédoze(12)
vagas, segundo o Edital Nacional de Acesso para Ingresso no Profmat em 2022 (Edital nº
013/2021).Destasvagas,sete(7)vagasserãodestinadasparaamplaconcorrênciaecinco(5)vagas
serãor eservadasà p
 olíticad
 ec otas. 

3.2.EsteeditalespecíficoépartedoEditalNacionaldeAcessoparaIngressonoProfmatem2022
(Edital nº013/2021)epodemseinscreverneleAPENASpessoasqueseinscreverampreviamente
noc itado E ditaln
 º0
 13/2021e d
 esejamc oncorrerà sv agasr eservadaso
 ferecidasp
 elaU
 FRB.

3.3.Opresenteedital,noqueconcerneàpolíticadecotas,estáamparadopelaResoluçãoCONAC
033/2018,aqualdispõesobreosistemadecotasraciaisparaoacessoeoutraspolíticasdeações
afirmativas para a Permanência de Estudantes Negras(os),Quilombolas,Indígenas,PessoasTrans
(Transgêneros, Transexuais e Travestis) e Pessoas com Deficiência em todos os cursos de
pós-graduaçãod
 aU
 niversidadeF ederald
 oR
 ecôncavod
 aB
 ahia. 

3.4.Dentreasvagasoferecidasnesteedital,atendendoàpolíticadecotas,duas(2)vagaspoderão
ser destinadas a candidatos autodeclarados Negros, correspondente a 20% (vinteporcento)das
vagas, uma (1) vaga para Pessoas com Deficiência, correspondente a 5% (cinco por cento) das
vagas,eduas(2)vagasparaIndígenas,QuilombolasePessoasTrans,correspondentea15%(quinze
porc ento)d
 asv agas. 

3.5. Os candidatos Negros, Quilombolas, Indígenas, Pessoas Trans e Pessoas com Deficiência
concorrerãoconcomitantementeàsvagasreservadaseàsvagasdestinadasàamplaconcorrência,
dea cordoc oms uac lassificaçãon
 op
 rocessos eletivo. 

3.6. Os candidatos Negros, Quilombolas, Indígenas, Pessoas Trans e Pessoas com deficiência
aprovados dentro do númerodevagasoferecidopelaamplaconcorrêncianãoserãocomputados
parae feitod
 op
 reenchimentod
 asv agasr eservadas. 

3.7. Na hipótese de não haver candidatos aprovados em número suficiente em determinada
modalidadedereservadevagas,a(s)respectiva(s)vaga(s)nãopreenchida(s)será(ão)deslocada(s)
paraa a mplac oncorrência. 
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3.8. Cabe ao COPARC, através de suas Comissões, a análise da documentação relativa aos(às)
candidatos(as) optantes pela reserva de vagas para deferimento ou indeferimento da auto
identificação/autodeclaração. 

3.8.1. A ausência de qualquer dos documentos solicitados ou documentos
corrompidos/inacessíveis/ilegíveis/não visualizáveis, implicará que a inscrição pelas vagas
reservadass erác onvertidae minscriçãop
 elaa mplac oncorrência. 

3.9.TodososcandidatosqueoptarempelasvagasreservadasacandidatosautodeclaradosNegros,
mesmo que tenham nota para aprovação pela ampla concorrência, deverão passar pela
heteroidentificação,e xcetoa quelesa q
 ues er efereo
 item2
 .7.1. 

3.10. O(A) candidato(a) que tiver sua auto identificação/autodeclaração indeferida pela
COPARC/CAPEDseráeliminado(a)doprocessoseletivo,mesmoquetenhanotaparaaprovaçãona
amplac oncorrência,c onformeR
 esoluçãoC
 ONSUNI0
 3/2018d
 aU
 FRB. 

4.D
 OP
 ROCESSOD
 EH
 ETEROIDENTIFICAÇÃO 

4.1.P
 rocedimentosp
 arac andidatosa utodeclaradosn
 egros: 

4.1.1. A Comissão de Aferição de Autodeclaração da UFRB (CAAD), constituída pela
Resolução CONSUNI 003/2018, procederá a heteroidentificação dos(as) candidatos(as)
pretos ou pardos a partir da análise dos seguintes documentos a serem postados no
sistemaS IGAAn
 om
 omentod
 es uainscriçãon
 estee dital: 

I.
formulário de Autodeclaração Étnico Racial devidamente preenchido e
assinado( AnexoA
 ); 
II.
uma foto frontal e uma foto de perfil individuais, recentes e coloridas,de
acordoc oma ss eguintese specificações: 

a) 01 foto frontal (de frente, de acordo com a Figura 01): colorida,da
região da cabeça até a região do ombro, de forma completamente
visívele c entralizada; 
b) 01 foto de perfil (de lado, de acordo com a Figura02):colorida,do
ombrop
 arac ima,r ostoe c orpod
 eladon
 af oto; 
c) comb
 oar esolução; 
d) com boa iluminação: fazer a foto durante o dia, próximo de uma
janela aberta ou de uma lâmpada acesa, posicionando seu rosto a
favordaluz,ouatémesmofazeremáreaexternaaproveitandoaluz
dos ol; 
e) fundoc laro:p
 rocurarp
 aredec lara; 
f) semm
 aquiagem; 
g) semf iltrosd
 ee dição; 
h) sem adereços (óculos, bonés e outros que possam cobrir cabelos,
pescoçoe b
 raços);e  
i) formatod
 af oto:p
 ngo
 ujpgo
 ujpeg. 
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F
 igura02-Modelodefotodeperfil 

Figura01-Modelodefotofrontal
Fonte:UFRB/ASCOM

Fonte:UFRB/ASCOM




III.

01 vídeo,quedeverásergravadoepostadonosistemaSIGAAnomomento
da inscrição do(a) candidato(a) neste edital e que deverá obedecer às
seguintese specificações: 

a) no ato da gravação do vídeo, o(a) candidato(a) deverá dizer a
seguintefrase:“Eu,[dizeronomecompleto],CPF[dizeronúmerodo
CPF],meautodeclaro[dizerumadasopções:dacorpardaoudacor
preta]”; 
b) posiçãofrontal:regiãodacabeça(inteira)atéaregiãodoombro,de
formac ompletamentev isívele c entralizada; 
c) imagemc olorida( nãos eráa ceitov ídeoe mp
 retoe b
 ranco); 
d) boailuminação:gravarovídeoduranteodia,próximodeumajanela
abertaoudeumalâmpadaacesa,posicionandoseurostoafavorda
luz,o
 ua tém
 esmog ravare má reae xternaa proveitandoa luzd
 os ol; 
e) fundoc laro:p
 rocurarp
 aredec lara; 
f) semm
 aquiagem; 
g) semf iltrosd
 ee dição; 
h) sem adereços (óculos, bonés e outros que possam cobrir cabelos,
pescoçoe b
 raços);e  
i) formato do vídeo: mp4 ou mov ou avi ou flvouwebmouwmvou
mkvo
 u3gpo
 um
 pego
 uo
 gg.  


4.1.2.Oprocedimentodeheteroidentificaçãodos(as)candidatos(as)pretosoupardosserá
mediante análise dos aspectos fenotípicos por meio do vídeo e das fotos anexados ao
sistemanainscrição.Deacordocom§1ºdoArt.14daResoluçãoCONSUNINº003/2018–
UFRB, entende-se por fenótipo o conjunto de características físicas do indivíduo,
predominantemente a cor da pele, a textura do cabelo e os aspectos faciais, que,
combinados ou não, permitirão validar ou invalidar a autodeclaração, considerando o
quesito de cor e raça usado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e
excluídasa sc onsideraçõess obrea scendência; 

4.1.3. A UFRB não aceitará vídeo ou foto realizada ou alterada por meio de engenharia
social, bem como não se responsabilizaráporaquelanãorecebidaporquaisquermotivos
de ordem técnica de computadores, falhasdecomunicação,congestionamentodaslinhas
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de comunicação, por procedimento indevido, bem como por outros fatores que
impossibilitem a transferência de dados, sendo de responsabilidade do(a) candidato(a)
acompanhara s ituaçãod
 ap
 ostagemd
 asm
 ídiasd
 igitais; 

4.1.4. Não serão considerados quaisquer registros ou documentos pretéritos
eventualmente apresentados, inclusive imagem e certidões referentes a confirmação em
procedimentosdeheteroidentificaçãorealizadosemconcursospúblicosfederais,estaduais,
distritaise m
 unicipais,m
 esmos endod
 eo
 utrasinstituiçõesd
 ee nsino; 

4.1.5. A UFRB reserva-se o direito de convocar o(a) candidato(a),aqualquertempo,para
procedimento de heteroidentificação presencial, ou de forma remota através de
videoconferência, garantindo a ampla defesa e o contraditório, diante da presença de
indícios de fraude ou denúncias, que não atendam às exigências do edital que rege este
processo ou demais normas aplicáveis, mesmo na condição de matrícula confirmada,
podendoa carretaro
 cancelamentod
 am
 atrícula. 

4.2.P
 rocedimentosp
 arac andidatosa utodeclaradosindígenas: 

4.2.1.AaferiçãodoscandidatosqueseautodeclararemindígenasserárealizadapelaCAAD
mediantea a presentaçãoe a nálised
 oss eguintesd
 ocumentos: 

I. Termo de Autodeclaração de Identidade Indígena (TADII) devidamente
preenchido,a ssinadoe c omf otoa nexada( AnexoB
 ); 
II. 3 (três) declarações distintas, assinadas, cada uma, por uma liderança
reconhecida, de sua comunidade sobre a sua condição de pertencimento
étnico.

4.3.P
 rocedimentosp
 arac andidatosa utodeclaradosq
 uilombolas: 

4.3.1. Para a realização de aferição pelo CAAD dos candidatos que se autodeclararem
quilombolas,é r equerido: 

I. Formulário termo de autodeclaração de identidade quilombola (TAIQ)
devidamentep
 reenchido,a ssinadoe c omf otoa nexada( AnexoC
 ); 
II. Declaração de sua respectiva comunidade que o(a) candidato(a) reside em
comunidade remanescente de quilombo, assinada por pelo menos 1 (uma)
liderança reconhecida pela comunidade (Anexo D), ou comprovante de
residênciad
 ec omunidadeq
 uilombola( Originale C
 ópia); 
III. Ata ou outro documento comprobatório da condição de liderança, com
reconhecimentod
 ef irmae mc artório. 

4.4. Procedimentos para candidatos autodeclarados Pessoa Trans (transgênero, transsexual e
travesti): 

4.4.1. Os candidatos que se autodeclararem Pessoa Trans (transgênero, transsexual e
travesti) deverão preencher formulário de autodeclaração de Pessoa Trans devidamente
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preenchido, assinado e com anexação de foto (TAPT) (Anexo E) noatodainscriçãoneste
edital. 

4.5.P
 rocedimentosp
 arac andidatosa utodeclaradosP
 essoac omD
 eficiência: 

4.5.1. A aferição de candidatos que se autodeclararem Pessoa com Deficiência será
realizada pela Comissão de Aferição de Pessoa com Deficiência (CAPED) (Acadêmica),
baseadanaLei13.146/2015,Decreto5.296/2004eDecreto3.298/99.ACAPEDfaráanálise
e verificação do Laudo Médico assinado por médico especialista na área da deficiência
alegada pelo(a) candidato(a) atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência. Essa
análisee v erificaçãos erãor ealizadas,o
 brigatoriamente,c oma p
 resençad
 o(a)c andidato(a). 

4.5.2. O(A) candidato(a) que se indicar ser Pessoa com Deficiência deverá apresentar à
CAPED: 

I. Formulário de Identificação da Pessoa com Deficiência devidamente
preenchido,a ssinadoe c omf otoa nexada( AnexoF ); 
II. RelatórioD
 escritivod
 eF uncionalidade( AnexoG
 ); 
III. LaudoM
 édicoe mitidon
 osú
 ltimos1
 2( doze)m
 eses: 

a. Noscasosemqueadeficiênciaaparenteirreversibilidade,oprazode
validadedelaudonãoseráexigido,desdequeoapresentadoatestea
espécie, o grau ouoníveldedeficiênciacomexpressareferênciaao
Código correspondente da Classificação Estatística Internacional de
Doençase P
 roblemasR
 elacionadosà S aúde( CIDe mv igor); 
b. O Laudo médico deverá conter o código correspondente da
ClassificaçãoInternacionaldeDoença(CID),onomelegívelenúmero
doregistronoConselhoRegionaldeMedicina(CRM)domédicoque
forneceu o laudo, além de fornecer detalhes sobre as limitações
funcionaisd
 o(a)c andidato(a)n
 ap
 rática; 
c. O(A) candidato/a com deficiência auditiva, além do referido laudo,
deverá apresentar exame de audiometria, no qual conste o nome
legível, assinatura e número do Conselho de Classe do profissional
quer ealizouo
 e xame; 
d. O/a candidato/a com deficiência visual, além do referido laudo,
deverá apresentar exame deacuidadevisualnoqualconsteonome
legível, assinatura e número do Conselho de Classe do profissional
quer ealizouo
 e xame; 
e. Para candidatos/as com deficiência intelectual, somente será aceito
laudoe mitidop
 orm
 édicop
 siquiatrao
 un
 eurologista. 

5.D
 ASI NSCRIÇÕES 

5.1.Asinscriçõesparaesteeditaldereservadevagasparapessoasnegras,quilombolas,indígenas,
pessoas trans (transgêneros, transexuais e travestis) e pessoas portadoras de deficiências serão
realizadas somente via internet e estarão disponíveis em link próprio no sítio do Profmat/UFRB
disponíveln
 oe ndereçoh
 ttps://www.ufrb.edu.br/profmat. 
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5.1.1. A inscrição neste edital de reservas de vagas não garante a inscrição no Edital
Nacionald
 eA
 cessop
 araingresson
 oP
 rofmate
 m2
 022( EditalN
 º1
 3/2021). 

5.1.2 O candidato que fizer a inscrição neste edital de reserva de vagas e não fizer a
inscrição no Edital Nacional de Acesso para Ingresso no Profmat em 2022, terá a sua
inscriçãoindeferidan
 estee ditald
 er eservad
 ev agas. 

5.2. O(A) candidato(a) deverá acessaroSistemaIntegradodeGestãodeAtividadesAcadêmicas–
SIGAA/ProcessosSeletivosStrictoSensueselecionaroProcessoSeletivoAlunoRegular2022.1–
EditaldeReservadeVagasdoProfmatUFRB01/2021,conformeindicadonoManualdocandidato,
disponível no site do programa, a fim de preencher o formulário eletrônico e anexar os
documentoss olicitados. 

5.3.Osdadossolicitadosnoformulárioeletrônicodevemserinformadospelo(a)candidato(a),que
ser esponsabilizaráp
 elae xatidãod
 osm
 esmos. 

5.4. No ato da inscrição, o(a) candidato(a) deverá submeter os documentos SALVOS no formato
.pdf,limitede20MB,nomeandoosarquivoscomasiniciaisdoseunome,seguidodaindicaçãodo
conteúdo, conforme exemplo: Autodeclaração do candidato Maria de Sousa, nomedo arquivo,
MSAutodeclaracao. 

5.5.O
 sd
 ocumentosa s erema presentadosn
 ainscriçãos erãoo
 ss eguintes: 

5.5.1.Arquivodigitalúnico,emformato.pdf,contendocópiadosdocumentos:Documento
de Identidade nacionalmente válido com foto; Cadastro de Pessoa Física (CPF) para
brasileirose p
 assaportep
 arae strangeiros. 

5.5.2. O(a) candidato(a) optante pela reserva de vagas para NEGROS, INDÍGENAS,
QUILOMBOLAS,pessoascomDEFICIÊNCIAepessoasTRANSdeverásubmeter,emformato
.pdf, o respectivo formulário de autodeclaração, bem como toda a documentação
comprobatória indicada no item 3, emarquivodigitalúnico,formato.pdf.Casooarquivo
ultrapasse o limite de 20MB,omesmodeveserdivididoeoarquivocomplementardeve
sern
 omeadoe a nexado,c onformeindicaçãod
 oq
 uestionárion
 os istema; 

5.5.3. Autodeclaração de veracidade das informações apresentadas, em arquivo digital
único,f ormato. pdf( AnexoI ). 

6.D
 OSR
 ECURSOS 

6.1. O(a) candidato(a) que tenha justificativas para contestar o resultado deste edital, poderá
apresentar recurso, documentadoecircunstanciadodeacordocommodelodisponívelno(A
 nexo
H). 

6.2. Os recursos deverão ser enviados para o email do Programa profmat@cetec.ufrb.edu.br e
somenteserãoaceitosapartirdadata/horáriodedivulgaçãodoresultadodecadaatividadeatéàs
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23h59mindadatalimiteparainterposiçãoderecursodarespectivaetapaindicadanoCronograma
doE dital. 

6.2.1. Os recursos serão apresentados à respectiva Comissão da COPARC, que, se não
reconsiderar,e ncaminharáà C
 omissãoR
 ecursal( CORE).  

6.3.Nãoseráadmitida/consideradaajuntadadedocumentosdequalquernaturezaemnenhuma
etapad
 or ecurso. 

6.4.OsrecursosserãojulgadospelaCOPARCeoresultadodeseujulgamento,emcadaetapa,será
divulgadonosítiodoProfmat(w
 ww.ufrb.edu.br/profmat),emdatadescritanoCronogramadeste
Edital. 

6.5. Admitir-se-á um único recurso para cada candidato(a). No caso de envio de mais de um
recurso,s eráa dmitidoe a nalisadoa penaso
 ú
 ltimo. 

7.D
 ASD
 ISPOSIÇÕESF INAIS: 

7.1.TodososAnexosA–I,relativosàsvagasreservadas,estãodisponíveisnosítiodoProgramano
endereçoh
 ttps://www.ufrb.edu.br/profmat. 

7.2. O(a) candidato(a) querealizarinscriçãoparareservadevagasteráindicadoaceiteàsnormas
det odoo
 c onteúdod
 isposton
 estee dital. 

7.3. É de responsabilidade do candidato(a) arquivar o comprovante de inscrição emitido pelo
sistemac omoú
 nicod
 ocumentov álidod
 eq
 uea inscriçãof oie fetivadan
 os istema. 

7.4. É de inteira responsabilidade do(a) candidato(a) acompanhar as atualizações do processo
seletivop
 elos ítiod
 oP
 rograman
 oe ndereçoh
 ttps://www.ufrb.edu.br/profmat. 

7.5. Constatada, a qualquer tempo, a falsidade das informações prestadas, o(a) candidato(a)
responderá administrativa, civil e criminalmente, bem como terá sua inscrição/matrícula
cancelada. 

7.6. Os casos omissos neste edital serão resolvidos pelo Colegiado do Mestrado Profissional em
Matemática em Rede Nacional da Instituição Associada Universidade Federal do Recôncavo da
Bahia. 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA
Comitê de Acompanhamento de Políticas Afirmativas e Acesso à Reserva de Cotas
Comissão de Aferição de Autodeclaração

ANEXO A

FOTO
3X4
(Atual e
Colorida)

AUTODECLARAÇÃO ÉTNICO-RACIAL
Eu, ___________________________________________________________________, portador/a do CPF n.º
____________________ e documento de identidade n.º _____________________, convocado/a para aferição na
UFRB relativo ao período letivo ________, candidato/a ao ingresso no Programa de Pós-Graduação em
_________________________________________________, declaro-me: PRETO/A

PARDO/A

Os seguintes motivos justificam minha autodeclaração:

Declaro ainda serem verdadeiras as informações prestadas, e estar ciente que a declaração inverídica,
uma vez comprovada mediante procedimento institucional, implicará no cancelamento da matrícula na
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia – UFRB (conforme § 4º do artigo 41 da Resolução CONSUNI nº
003/2018) e que estou ciente de que a informação falsa poderá submeter-me ao previsto no art. 299 do Código
Penal Brasileiro.
,
(local)

de
(dia)

__de _______.
(mês)

________________________________________
Assinatura do/a Declarante
Parecer Motivado
A Comissão de aferição de autodeclaração, conforme portaria normativa nº 04/2018 do
MPOG e Resolução CONSUNI Nº 3/2018, considerou para fins de ingresso na UFRB, apenas
as características fenotípicas do/ candidato/a (conjunto de características físicas do indivíduo,
predominantemente a cor da pele, a textura do cabelo e os aspectos faciais)
As características fenotípicas confirmam a As características fenotípicas não confirmam
autodecaração ( )
a autodeclaração ( )
Data:___/____/_____
__________________________________________
Presidente da Comissão
Campus Universitário, Rua Rui Barbosa, 710, Centro, Cruz das Almas/Bahia - CEP 44.380-000
CNPJ 07.777.800/0001-62 - Tel.: (75) 3621-6827

(ano)

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA
Comitê de Acompanhamento de Políticas Afirmativas e Acesso à Reserva de Cotas
Comissão de Aferição de Autodeclaração

FOTO
3X4
(Atual e
Colorida)

ANEXO B
TERMO DE AUTODECLARAÇÃO DE IDENTIDADE INDÍGENA – TADII
Eu, ___________________________________________________________________, portador/a do CPF n.º
____________________ e documento de identidade n.º _____________________, convocado/a para aferição
na UFRB relativo ao período letivo __________, candidato/a ao ingresso no Programa de Pós-Graduação em
______________________________________________________________, declaro meu pertencimento ao
povo indígena _______________________________________________________.
Declaro ainda serem verdadeiras as informações prestadas, e estar ciente que a declaração inverídica,
uma vez comprovada mediante procedimento institucional, implicará no cancelamento da matrícula na
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia – UFRB (conforme § 4º do artigo 41 da Resolução CONSUNI nº
003/2018) e que estou ciente de que a informação falsa poderá submeter-me ao previsto no art. 299 do Código
Penal Brasileiro.
__________________________, ____de _________________
(local)

(dia)

de _______.

(mês)

(ano)

_________________________________________________________________
Assinatura do/a Declarante
_________________________________________________________________________________________
Para uso da Comissão
O (A) Indígena apresentou:
( ) Registro de Nascimento Indígenas – RANI; e/ou
( ) Declaração da Fundação Nacional do Índio – FUNAI e 03 declarações de sua comunidade sobre a sua
condição de pertencimento étnico.
Parecer Motivado
A Comissão de aferição de autodeclaração, considerou para fins de ingresso na UFRB, as
documentações apresentadas de pertencimento ao povo indígena.
Os documentos apresentados confirmam a

Os

documentos

apresentados

não

autodeclaração indígena ( )

confirmam a autodeclaração indígena ( )
Data:___/____/_______

_______________________________________
Presidente da Comissão
Campus Universitário, Rua Rui Barbosa, 710, Centro, Cruz das Almas/Bahia - CEP 44.380-000
CNPJ 07.777.800/0001-62 - Tel.: (75) 3621-6827

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA
Comitê de Acompanhamento de Políticas Afirmativas e Acesso à Reserva de Cotas
Comissão de Aferição de Autodeclaração

FOTO
3X4
(Atual e
Colorida)

ANEXO C
TERMO DE AUTODECLARAÇÃO DE IDENTIDADE QUILOMBOLA – TAIQ
Eu, ___________________________________________________________________, portador/a do CPF n.º
____________________ e documento de identidade n.º ____________________, convocado/a para aferição
na UFRB relativo ao período letivo ________, candidato/a ao ingresso no Programa de Pós-Graduação em
______________________________________________________________, declaro meu pertencimento à
comunidade quilombola _______________________________________________________ situada no/s
Município/s de ____________________________________, Estado ____________________ e que mantenho
laços familiares, econômicos, sociais e culturais com a referida comunidade.
Declaro ainda serem verdadeiras as informações prestadas, e estar ciente que a declaração inverídica,
uma vez comprovada mediante procedimento institucional, implicará no cancelamento da matrícula na
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia – UFRB (conforme § 4º do artigo 41 da Resolução CONSUNI
nº 003/2018) e que estou ciente de que a informação falsa poderá submeter-me ao previsto no art. 299 do
Código Penal Brasileiro.

________________________, ____de _________________
(local)

(dia)

de _______.

(mês)

(ano)

__________________________________________
Assinatura do/a Declarante
Parecer Motivado
A Comissão de aferição de autodeclaração, considerou para fins de ingresso na UFRB, as
documentações apresentadas de pertencimento à comunidade quilombola.
Os documentos apresentados confirmam a Os
autodeclaração quilombola ( )

documentos

apresentados

não

confirmam a autodeclaração quilombola ( )
Data:___/____/_______

__________________________________________
Presidente da Comissão

Campus Universitário, Rua Rui Barbosa, 710, Centro, Cruz das Almas/Bahia - CEP 44.380-000
CNPJ 07.777.800/0001-62 - Tel.: (75) 3621-6827

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA
Comitê de Acompanhamento de Políticas Afirmativas e Acesso à Reserva de Cotas
Comissão de Aferição de Autodeclaração

ANEXO D
DECLARAÇÃO DE PERTENCIMENTO ÉTNICO PARA MORADORES REMANESCENTES DE
COMUNIDADES QUILOMBOLAS

Eu/Nós, abaixo assinado/s, declaro/amos para os devidos fins de direito que o/a candidato/a
________________________________________________, RG n.º ___________________________,
CPF nº ______________________________, nascido em ____/____/_______, pertencente á comunidade
quilombola __________________________________________________é membro desta comunidade,
situada no Município __________________________________, Estado _______________.

Declaro/amos ainda serem verdadeiras as informações prestadas, e estar/mos ciente que a
declaração inverídica, uma vez comprovada mediante procedimento institucional, implicará no
cancelamento da matrícula na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia – UFRB (conforme § 4º do
artigo 41 da Resolução CONSUNI nº 003/2018).
Declaro/amos ainda que estou/amos ciente/s de que a informação falsa poderá submeter-me ao
previsto no art. 299 do Código Penal Brasileiro.

__________________________

,

(local)

de __________________
(dia)

(mês)

________________________________________________________
Liderança
RG:
CPF:

_________________________

Campus Universitário, Rua Rui Barbosa, 710, Centro, Cruz das Almas/Bahia - CEP 44.380-000
CNPJ 07.777.800/0001-62 - Tel.: (75) 3621-6827

de ________.
(ano)

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA
Comitê de Acompanhamento de Políticas Afirmativas e Acesso à Reserva de Cotas
Comissão de Aferição de Autodeclaração

FOTO
3X4
(Atual e
Colorida)

ANEXO E
TERMO DE AUTODECLARAÇÃO DE PESSOA TRANS (TRANSGÊNERO, TRANSSEXUAL,
TRAVESTI) - TAPT
Eu, ___________________________________________________________________, portador/a do CPF n.º
_____________________ e documento de identidade n.º _____________________, optante pelo nome social
__________________________________________________________, candidato/a ao ingresso no Programa
de Pós-Graduação em ______________________________________________________________, para
ingresso no período letivo ________, declaro minha condição de PESSOA TRANS (transgênero,
transsexual, travesti):
TRANSGÊNERO

TRANSSEXUAL

TRAVESTI

Declaro ainda, serem verdadeiras as informações prestadas, e estar ciente que a declaração inverídica, uma vez
comprovada mediante procedimento institucional, implicará no cancelamento da matrícula na Universidade
Federal do Recôncavo da Bahia – UFRB (conforme § 4º do artigo 41 da Resolução CONSUNI nº 003/2018) e
que estou ciente de que a informação falsa poderá submeter-me ao previsto no art. 299 do Código Penal
Brasileiro.

_____________________
(local)

,

de ________________
(dia)

(mês)

______________________________________________________________
Assinatura do/a Declarante

Campus Universitário, Rua Rui Barbosa, 710, Centro, Cruz das Almas/Bahia - CEP 44.380-000
CNPJ 07.777.800/0001-62 - Tel.: (75) 3621-6827

de ________.
(ano)

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA
Comitê de Acompanhamento de Políticas Afirmativas e Acesso à Reserva de Cotas
Comissão de Aferição de Autodeclaração

FOTO
3X4
(Atual e
Colorida)

ANEXO F
FORMULÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Eu,

______________________________________________________________________,

CPF

nº.

_____________________, portador/a do RG n.º _____________________, candidato/a ao ingresso no
Programa de Pós-Graduação em ___________________________________________________________,
para ingresso no período letivo ________, declaro possuir deficiência:
TIPO DE DEFICIENCIA:
[ ] Física
[ ] Intelectual
[ ] Auditiva
[ ] Múltipla
[ ] Visual
[ ] Espectro Autista
Declaro ainda, serem verdadeiras as informações prestadas, e estar ciente que a declaração
inverídica, uma vez comprovada mediante procedimento institucional, implicará no cancelamento da
matrícula na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia – UFRB (Portaria Normativa nº 9, de 05 de Maio
de 2017, do Ministério da Educação).
Declaro ainda que estou ciente de que a informação falsa poderá submeter-me ao previsto no art.
299 do Código Penal Brasileiro.
_________________________, _______de __________________de _______.
(local)

(dia)

(mês)

_________________________________________
Assinatura do/a Declarante
Comissão de verificação da Pessoa com Deficiência
Verificação em:

/

/_______

[ ] Deferido

[ ] Indeferido

__________________________________
Campus Universitário, Rua Rui Barbosa, 710, Centro, Cruz das Almas/Bahia - CEP 44.380-000
CNPJ 07.777.800/0001-62 - Tel.: (75) 3621-6827

(ano)

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA
Comitê de Acompanhamento de Políticas Afirmativas e Acesso à Reserva de Cotas
Comissão de Aferição de Autodeclaração

Presidente da Comissão

Campus Universitário, Rua Rui Barbosa, 710, Centro, Cruz das Almas/Bahia - CEP 44.380-000
CNPJ 07.777.800/0001-62 - Tel.: (75) 3621-6827

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA
Comitê de Acompanhamento de Políticas Afirmativas e Acesso à Reserva de Cotas
Comissão de Aferição de Autodeclaração

ANEXO G
MODELO RELATÓRIO DE DESCRITIVO DE FUNCIONALIDADE
(Este formulário deverá ser preenchido pelo profissional de saúde que emitir os laudos médicos)
Identificação:
Nome: _________________________________________________________________________
Idade: ________________________ Deficiência: ______________________________________
Permanente (

)

Transitória (

)

Descrição Funcional:
Possibilidades de realizar atividades relacionadas às dimensões de acessibilidade:

Arquitetônica:
Mobiliário;
Sinalização;
Adaptação de espaço;
Outros.
Comunicacional:
( ) Sistema de leitura/escrita;
( ) Prova ampliada;
( ) Leitura Labial;
( ) Tradutor/intérprete de Libras;
( ) Braile;
( ) Libras tátil;
(
(
(
(

) Ledor;
) Transcrição;
) Guia-intérprete;
) Outras Tecnologias Assistiva.

Campus Universitário, Rua Rui Barbosa, 710, Centro, Cruz das Almas/Bahia - CEP 44.380-000
CNPJ 07.777.800/0001-62 - Tel.: (75) 3621-6827

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA
Comitê de Acompanhamento de Políticas Afirmativas e Acesso à Reserva de Cotas
Comissão de Aferição de Autodeclaração

Complementar
Demais informações que o profissional julgar relevante

Campus Universitário, Rua Rui Barbosa, 710, Centro, Cruz das Almas/Bahia - CEP 44.380-000
CNPJ 07.777.800/0001-62 - Tel.: (75) 3621-6827
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA
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Comissão de Aferição de Autodeclaração

ANEXO H
FORMULÁRIO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
Eu, ____________________________________________________________, portador/a do RG nº
____________________________ e CPF nº _______________________, candidato/a ao ingresso no
Programa de Pós-Graduação em __________________________________________________________,
para

ingresso

no

período

letivo

_________,

residente

na/o

___________________________________________________________, desejo interpor recurso contra
__________________________________________________________, conforme detalhamento abaixo:
Argumento para Interposição de Recurso:

_______________________, _____ de __________________de _________.
(local)

(dia)

(mês)

_____________________________________________________________
Assinatura do/a Declarante

Campus Universitário, Rua Rui Barbosa, 710, Centro, Cruz das Almas/Bahia - CEP 44.380-000
CNPJ 07.777.800/0001-62 - Tel.: (75) 3621-6827

(ano)
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ANEXOI  






AUTODECLARAÇÃOD
 EV
 ERACIDADED
 EI NFORMAÇÕESA
 PRESENTADAS 


Eu, _________________________________, declaro que são VERDADEIRAS e EXATAS todas as
informações que foram prestadas, assim como a originalidade e integralidade dos documentos
encaminhadosexcepcionalmenteemmeioeletrônico,sempossibilidadedevalidaçãodigital,para
fins de matrícula na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), na condição de
estudante. Declaro ainda estar ciente de que declaração ou documentação falsa no presente
requerimento de matrícula constituirá crime de falsidade ideológica (art.299doCódigoPenal)e
estará sujeita a sanções penais, sem prejuízo de medidas administrativas e outras.
Comprometo-me, também, tão logo passe o período de excepcionalidade, apresentar a
documentaçãor equeridap
 araa utenticaçãop
 elainstituição. 



___________________,_ _____d
 e_ __________________d
 e_ ______ 





____________________________________________ 
NomeC
 ompleto 
CPF( ouP
 assaporte):_ _____________________ 
RG:_ _____________________ 

______________________________________________________________________________________ 
ProgramadeMestradoProfissionalemMatemáticaemRedeNacional 
CentrodeCiênciasExataseTecnológicas-CETEC-UFRB.CampusUniversitárioCruzdasAlmas-BA-Brasil. 
CEP-444380-000-Tel.(75)-33621-4314 
E-mail:p
 rofmat@cetec.ufrb.edu.br - h
 ttp://www.ufrb.edu.br/profmat 


