Declaração de Candidato Negro (Preto ou Pardo)

O candidato que se autodeclarar negro (preto ou pardo) que concorrer à vaga da Categoria I, além
da documentação para comprovação de Renda Familiar per capta e de Ensino Médio em Escola
Pública, deverá anexar, no ato de inscrição, cópia digitalizada dos seguintes documentos:
a) Autodeclaração de pertencimento étnico-racial, conforme FORMULÁRIO H;
b) Carta Consubstanciada, indicando os motivos que justificam sua autodeclaração e seu
pertencimento étnico-racial em até uma lauda, conforme FORMULÁRIO I.

Comissão Permanente de Vestibular da Universidade do Estado de Minas Gerais
(COPEVE-UEMG)

FORMULÁRIO H
AUTODECLARAÇÃO DE PERTENCIMENTO ÉTNICO-RACIAL
Eu,____________________________________________________________________________,
portador(a) do RG nº ____________________ e CPF nº ____________________________, candidato(a) ao
processo seletivo da UEMG, declaro nos termos da Lei Estadual Nº 22.570 de 05 de junho de 2017 e da
Resolução CONUN/UEMG Nº 475, de 01 de dezembro de 2020, que sou:
( ) NEGRO(A) (PRETO/A)
( ) NEGRO(A) (PARDO/A)
AUTODECLARAÇÃO ÉTNICO-RACIAL:

Declaro, ainda, estar ciente de que a constatação de inverdade ou de fraude nesta declaração, apurada em
qualquer momento, inclusive posteriormente à matrícula, em procedimento que me assegure o
contraditório e a ampla defesa, ensejará o cancelamento de minha matrícula na UEMG, sem prejuízo das
sanções penais eventualmente cabíveis.
,

de

Local e data
__________________________________________
Assinatura do declarante
_________________________________________________________
Assinatura do responsável (para declarante menor de idade)

de

FORMULÁRIO I
CARTA CONSUBSTANCIADA
Eu,____________________________________________________________________________,
portador(a) do RG nº ____________________ e CPF nº ____________________________, candidato(a) ao
processo seletivo da UEMG, declaro nos termos da Lei Estadual Nº 22.570 de 05 de junho de 2017 e da
Resolução CONUN/UEMG Nº 475, de 01 de dezembro de 2020, DECLARO os seguintes motivos para o meu
pertencimento étnico-racial:

Declaro ainda estar ciente de que a constatação de inverdade ou de fraude nesta declaração, apurada em
qualquer momento, inclusive posteriormente a matricula, em procedimento que me assegure o
contraditório e a ampla defesa, ensejará o cancelamento de minha matricula na UEMG, sem prejuízo das
sanções penais eventualmente cabíveis.
,

de

Local e data
__________________________________________
Assinatura do declarante
_________________________________________________________
Assinatura do responsável (para declarante menor de idade)

de

