
 
 
 
 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - UFRRJ 
Pró-Reitoria de Graduação - PROGRAD 

 

AUTODECLARAÇÃO ÉTNICO-RACIAL 
(Obrigatório para candidatos inscritos na modalidade de reserva de vagas dos 

autodeclarados pretos, pardos e indígenas) 

 

 

Eu, _________________________________________________________________, documento de 

identificação civil nº _____________________, órgão expedidor ______________________, e CPF nº 

_______________________, candidato ao curso _______________________________________________, no 

câmpus _______________________________ declaro-me: 

[    ] Preto(a) 

[    ] Pardo(a) 

[    ] Indígena (Informar etnia/nação indígena): _________________________________________________________ 

Declaro estar ciente que, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), população 

negra é o conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, conforme o quesito cor ou raça usado pelo 

instituto. Declaro ainda, que os seguintes motivos justificam minha autodeclaração (descreva de forma breve quais 

motivos levam você a se identificar como preto, pardo ou indígena – Preenchimento obrigatório): 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

para fins de enquadramento na Lei 12.711/2012, no Decreto nº 7.824/2012 e na Portaria do MEC nº18/2012. 

Eu, abaixo assinado e identificado, autorizo a gravação de minha imagem, da minha voz e do meu nome, feita 

pela Comissão de Verificação de Autodeclaração Étnico-racial da UFRRJ para verificação das minhas características 

fenotípicas, de maneira que possa ser conferida a veracidade da informação prestada por mim no ato de inscrição no 

processo seletivo.  

________________________, _______ de _________________ de 20____ 
                 (município)                          (dia)                               (mês)                            (ano) 

 

_______________________________________________ 

Assinatura do candidato 

 

 

FOTO 

Colorida, em fundo branco 

e com as seguintes 

dimensões: 5 cm de largura 

e 7 cm de altura 

(5x7, tipo passaporte). 



 
 

 
 

  
 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - UFRRJ 
Pró-Reitoria de Graduação - PROGRAD 

 

COMISSÃO DE VERIFICAÇÃO DE AUTODECLARAÇÃO ÉTNICO-RACIAL DA UFRRJ 

 

Nome  

CPF  

Curso e câmpus  

 

PARECER INDIVIDUAL 

 

           Assinatura 

 

Membro 1: [    ] Favorável  [    ] Desfavorável ________________________________________ 

Membro 2: [    ] Favorável  [    ] Desfavorável ________________________________________ 

Membro 3: [    ] Favorável  [    ] Desfavorável ________________________________________ 

Membro 4: [    ] Favorável  [    ] Desfavorável ________________________________________ 

Membro 5: [    ] Favorável  [    ] Desfavorável ________________________________________ 

 

PARECER DA COMISSÃO (maioria dos membros) 

 

[    ] Autodeclaração deferida, considerando que o candidato apresenta aspectos fenotípicos visíveis de uma 

pessoa negra (pretos e pardos). 

[    ] Autodeclaração indeferida, considerando que o candidato não apresenta aspectos fenotípicos visíveis 

de uma pessoa negra (pretos e pardos). 

 

UFRRJ, _______ de _________________ de 20____ 


