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1º ADITIVO AO EDITAL Nº 01/2015 / PROEN / UFCA

A Pró-Reitora de Ensino da Universidade Federal do Cariri (UFCA), usando das atribuições estatutárias e regimentais,

e do que determina o Art. 28 § 2º do Estatuto da UFC, em acordo com a Resolução Nº 2/2014 CONSUP, de 30 de

janeiro de 2014 (dispõe sobre a adoção do Estatuto e do Regimento Geral da UFC no âmbito da UFCA), e o disposto

na Portaria Normativa MEC nº 21, de 5 de novembro de 2012, alterada pela Portaria Normativa MEC nº 19, de 06 de

novembro de 2014, considerando a necessidade de facilitar o processo de solicitação de matrícula a candidatos de

hipossuficiência econômica, torna público termo aditivo que altera o subitem 2.9 do item 6 e os subitens 4.1 dos

itens II e III do Anexo I do Edital.

6. DA MATRÍCULA 

(…) 

Onde se lê:

6.9. Todos os candidatos  cotistas deverão apresentar documentos comprobatórios de renda familiar

bruta de acordo com a Portaria Normativa nº 18, de 11/10/2012.

Leia-se:

6.9. Os candidatos às modalidades da cota L1 e L2 descritos no item 4.1 deste Edital deverão apresentar

documentos comprobatórios de renda familiar bruta de acordo com a Portaria Normativa nº 18, de

11/10/2012.

ANEXO I – DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MATRÍCULA

II – Candidatos que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas com renda bruta familiar 

por pessoa igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo (Lei nº 12.711/2012).

Onde se lê:

4. (…)

4.1. Imposto de Renda Pessoa Física (cópia): Formulário completo da Declaração de Ajuste Anual do Imposto

de Renda Pessoa Física Exercício 2014, Ano Calendário 2013 e respectivo recibo de entrega a Receita Federal de

todas as pessoas maiores de 18 anos descritas no quadro da composição familiar que façam a declaração e da

respectiva notificação de restituição, quando houver. Em caso de atividade rural, devera ser apresentado o anexo do



Imposto de Renda correspondente OU termo de autodeclaração de isenção do imposto de renda de pessoa física,

constante na página eletrônica: http://www.ufca.edu.br/portal/sisu.

Leia-se:

4. (…)

4.1. Imposto de Renda Pessoa Física (cópia): Formulário completo da Declaração de Ajuste Anual do Imposto

de Renda Pessoa Física Exercício 2014, Ano Calendário 2013 e respectivo recibo de entrega a Receita Federal de

todas as pessoas maiores de 18 anos descritas no quadro da composição familiar que façam a declaração e da

respectiva notificação de restituição, quando houver OU termo de autodeclaração de isenção do imposto de renda

de pessoa física,  constante na página eletrônica:  http://www.ufca.edu.br/portal/sisu. Em caso de atividade rural,

deverá ser apresentado o anexo do Imposto de Renda correspondente OU termo de autodeclaração de isenção do

imposto de renda de pessoa física, constante na página eletrônica: http://www.ufca.edu.br/portal/sisu.

III - Candidatos que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas com renda bruta familiar
por pessoa igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo autodeclarados pretos, pardos e indígenas (Lei nº 12.711/2012).

Onde se lê:

4. (…)

4.1. Imposto de Renda Pessoa Física (cópia): Formulário completo da Declaração de Ajuste Anual do Imposto

de Renda Pessoa Física Exercício 2014, Ano Calendário 2013 e respectivo recibo de entrega a Receita Federal de

todas as pessoas maiores de 18 anos descritas no quadro da composição familiar que façam a declaração e da

respectiva notificação de restituição, quando houver. Em caso de atividade rural, devera ser apresentado o anexo do

Imposto de Renda correspondente OU termo de autodeclaração de isenção do imposto de renda de pessoa física,

constante na página eletrônica: http://www.ufca.edu.br/portal/sisu.

Leia-se:

4. (…)

4.1. Imposto de Renda Pessoa Física (cópia): Formulário completo da Declaração de Ajuste Anual do Imposto

de Renda Pessoa Física Exercício 2014, Ano Calendário 2013 e respectivo recibo de entrega a Receita Federal de

todas as pessoas maiores de 18 anos descritas no quadro da composição familiar que façam a declaração e da

respectiva notificação de restituição, quando houver OU termo de autodeclaração de isenção do imposto de renda

de pessoa física,  constante na página eletrônica:  http://www.ufca.edu.br/portal/sisu. Em caso de atividade rural,

deverá ser apresentado o anexo do Imposto de Renda correspondente OU termo de autodeclaração de isenção do

imposto de renda de pessoa física, constante na página eletrônica: http://www.ufca.edu.br/portal/sisu.
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