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DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E VÍNCULO 

 PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
 
 

Eu, ________________________________________________________inscrito no C.P.F nº _____________, 

selecionado no Edital do SISU 20___.__ na UFERSA, para o Curso 

_______________________________________, no turno __________________ no Campus 

______________________________________________________. 

DECLARO que: 

1) Estou ciente que a UFERSA utilizará como mecanismos de comunicação oficial a página da PROGRAD 
UFERSA para divulgação de todas as etapas do processo seletivo, através do Link: 
https://sisu.ufersa.edu.br/ ; 

 
2) Estou ciente que devo comparecer com o Laudo médico e exames ( ver anexo I) a Comissão 
Multiprofissional da UFERSA – Campus Mossoró; 

 
3) Estou ciente que devo acesso o sítio da UFERSA, no dia 05 de julho de 2018, através do link: 
https://sisu.ufersa.edu.br/; a fim de verificar a data, horário e local de comparecimento na Comissão 
Multiprofissional.  

 
 
4) Em obediência à Lei nº 12.089/2009, de 12 de novembro de 2009, o candidato classificado no Processo 
Seletivo UFERSA 2017.1 não poderá ter vínculo com outro curso de graduação de Instituição de Ensino 
Superior Pública no momento da matrícula. Enquadro-me na seguinte situação: 

 
 
(    )  Tenho vínculo com: Curso: Instituição:    

mas faço opção definitiva pelo curso da UFERSA ao qual esta declaração diz respeito. 
 

(    ) Não tenho vinculo com nenhum curso de graduação na UFERSA ou outra instituição pública de Ensino 
Superior. 

 
Estou ciente que o vínculo atual e o anterior poderão ser cancelados em caso de falsa declaração. 

 

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 meu registro 

na Universidade Federal Rural do Semi-Árido, sem prejuízo das sanções penais cabíveis (art. 9º da 

PORTARIA NORMATIVA Nº 18, DE 11 DE OUTUBRO DE 2012, do Ministério da Educação). 
 

 

  ,  de  de 201  . 
 
 
 

ASSINATURA (conforme documento de identificação) 
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