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DECLARAÇÃO PRETO OU PARDO 

CONSIDERANDO o teor da Resolução COPPG/UTFPR Nº 68, de 22 de dezembro de 2021, que estabelece reserva de vagas e procedimento de 

heteroidentificação complementar à autodeclaração de pessoa preta para se candidatar à pós-graduação stricto sensu na UTFPR. 

 

Eu, ______________________________________, abaixo assinado, portador do documento de 

identidade nº.__________________, emitido por _______________ em ___/____/____, do CPF 

nº__________________,  estado civil _________________________, nascido em ___/____/____, 

Município de ______________________________, Estado ______________________________, 

Residente à rua/av.:__________________________________________________________________________________, 

Cidade_______________________________, Estado _______________________________, CEP: ___________________, 

filho de (nome da mãe) _______________________________________________________________________________, 

telefone celular: _________________________________, e-mail: ____________________________________________, 

candidato para a vaga para o Programa de Pós-Graduação Em Tecnologias Computacionais para o 

Agronegócio (PPGTCA), da Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Campus Medianeira, 

para fins específicos de atender ao item 3 do Edital de Seleção 04/2022 PPGTCA, declaro, sob as 

penas da lei, que sou __________________________________ (preto ou pardo), e estou ciente de que, em 

caso de falsidade ideológica, ficarei sujeito às sanções prescritas no Código Penal* e às demais 

cominações legais aplicáveis e me coloco à disposição da Comissão Institucional definida para 

heteroidentificação racial que fará a análise e deferimento/indeferimento desta 

autodeclaração.  

 

______________________, ____ de ______________ de 202___. 

 

 

_____________________________________ ______________________________________ 

Assinatura do Candidato Assinatura do pai ou responsável, no caso de         

candidato menor de idade 

 

* O Decreto-Lei n° 2.848, de 07 de dezembro de 1940 – Código Penal - Falsidade ideológica, Art. 299: omitir, em documento público ou 
particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante: 
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular. 

 


