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TERMO DE RESPONSABILIDADE e VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES
Eu, _______________________________________________________________________ _de
nacionalidade _____________________, natural de __________________, domiciliado (a) em (endereço
completo com CEP) __________________________________________________________ Nº: ______ Compl:
_________ Bairro: ___________ Cidade: _________________________ Estado:______ CEP:
_____________portador(a) do Registro Geral (nº do RG): ____________________ Órgão Expedidor:
____________________,do
CPF_____________________,
filho
(a)
de
(nome
da
mãe)
_________________________________________
e de (nome do pai) _______________________________________, candidato (a) ao processo seletivo do
Sistema
de
Seleção
Unificado
SiSU/UFT
–
2018
para
o
curso
________________________________________, declaro, junto a Universidade Federal do Tocantins, ter
conhecimento expresso e concordar plenamente com os termos estabelecidos no Edital para acesso aos
cursos presenciais de graduação da UFT em 2018, selecionados pelo SiSU com base no resultado do
ENEM, conforme o disposto no Termo de Adesão, bem como da Lei de nº. 12.711 de 29 de agosto de
2012, das Portarias Normativas nº 18, de 11 de outubro de 2012 e nº 21, de 5 de Novembro de 2012, do
Ministério da Educação e Cultura - MEC e do Decreto nº 7824, de 11 de outubro de 2012 do Ministério da
Educação e Cultura- MEC.
Declaro, ainda, ter ciência de que:

Competia-me exclusivamente, no ato da inscrição, certificar-me de que cumpria os requisitos
estabelecidos pela UFT, para concorrer em uma das modalidades de Reserva de Vagas, sob pena de
perder o direito à vaga caso seja selecionado e não atenda aos critérios elencados no Edital para
acesso aos cursos presenciais de graduação da UFT em 2018;

As informações prestadas por mim para o processo de análise socioeconômica, bem como a
documentação comprobatória apresentada, com vistas à inclusão nas modalidades Reservas de Vagas, são
de minha inteira responsabilidade, pois quaisquer informações inverídicas prestadas por mim ou a não
comprovação da condição declarada, dentro do prazo estipulado, para concorrer à modalidade
escolhida, implicará no indeferimento da solicitação pela Reserva de Vagas e/ou do cancelamento da
matrícula;

A UFT poderá instaurar, a qualquer momento, comissões (de ingresso e renda, socioeconômica, de
acessibilidade e/ou de autodeclaração étnico – racial) responsáveis por verificar a condição do aluno que
ingressou na modalidade de vaga reservada. Alguns mecanismos adicionais poderão ser utilizados tais
como: uso de entrevistas; visitas ao local de domicílio do aluno; consultas a cadastros de informações
socioeconômicas do aluno e do seu núcleo familiar, inclusive dos genitores e/ou tutores legais,
independentemente da lista de composição de família apresentada e/ou aplicação de questionário
específico

Na hipótese de configuração de fraude na documentação comprobatória em qualquer momento,
inclusive posterior à matrícula, assegurado o meu direito ao contraditório e a ampla defesa, estarei
automaticamente eliminado (a) do Processo Seletivo SiSU/UFT 2018 e perderei, consequentemente, o
direito à vaga conquistada e a quaisquer direitos dela decorrentes, independentemente das ações legais
cabíveis.

Declaro, ainda, ser de minha inteira responsabilidade a entrega da documentação, mediante
preenchimento do check-list, e a veracidade das informações neles contidas.

Local e data: ______________________, _____ de ________________ de 2018.
_________________________________________________________
Assinatura do Candidato(a)

