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REQUERIMENTO DE MATRICULA ONLINE CONDICIONAL  
& 

 DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE E VERACIDADE DOCUMENTAL 
 
 

Niterói, ____ de Março de 2021  
 

À coordenação do Programa de Mestrado Profissional em Matemática  da Universidade Federal 
Fluminense (PROFMAT-UFF) para o ano de 2021. 
 
 

 Eu,__________________________________________________________________________,
CPF n _________________________, tendo em vista a pandemia do COVID-10 e restrições sanitárias que 
enfrentamos nesse momento, venho por meio desta solicitar o aceite de minha documentação para 
matrícula a ser realizada online condicional ao PROFMAT/UFF.  

Concordo, caso de deferimento do meu requerimento, em aceitar, num período solicitado pela 
Coordenação do PROFMAT/UFF, para entregar cópias e originais para conferir. Se não fizer, ou não tiver 
teor igual, estou ciente da possibilidade de desligamento. Além disso, declaro, sob as penas da lei, que a 
documentação exigida e enviada por meios eletrônicos e informações são autênticas e integralmente 
verídicas, estando ciente que, se falsas forem, incorrerá nas penas do crime dos Art. 298 (falsificação de 
documento particular) e Art. 299 (falsidade ideológica), ambos do Código Penal, além das penalidades 
previstas no Edital nº EDITAL Nº 12, PUBLICADO EM 16 DE NOVEMBRO DE 2020 e suas retificações. 

 
Autorizo a gravação da entrevista para fins de  auxílio na comprovação  dos documentos 

solicitados na matricula ao programa PROFMAT - UFF 2021, sendo pelo mesmo arquivado.  
 
Estou ciente de, como posto no anexo 2 do Edital nº EDITAL Nº 12, PUBLICADO EM 16 DE 

NOVEMBRO DE 2020 e suas retificações, que as aulas e demais atividades na Instituição associada UFF 
ocorrerão nas sextas nos turnos  vespertino e noturno. Sendo assim, devo ter disponibilidade de 
participar das atividades nos  dias e horários ou me adequar ao constante na Lei 13.796/2019 que altera a 
9.393/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional). 

 
 
 
Atenciosamente, 
 

 
_________________________________________   

(Assinatura)   

 

 
 

 

 


