
 

 

 

 

ANEXO ÚNICO - AUTODECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DO ENADE

(Instrução Norma�va nº 57, Prograd, de 18 de novembro de 2021)

 

 

 

Eu,____________________________________________________________________,
portador (a) do RG nº ________________________ e inscrito (a) no CPF sob
nº__________________________, matriculado no Curso de
____________________________________________, declaro, sob as penas da lei, que:

 

(   ) preenchi o ques�onário do estudante e realizei a prova do Enade, cuja
assinatura consta na lista de presença.

 

(   ) preenchi o ques�onário do estudante e me enquadro nos casos de dispensa
da prova do Enade, de acordo com a regulamentação do Inep.

 

(   ) não fui inscrito no Enade por ato da Ins�tuição. 

 

Declaro que estou ciente sobre o Ar�go 299 do Código Penal que dispõe que é
crime “omi�r, em documento público ou par�cular, declaração que dele devia constar ou nele
inserir declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita com fim de prejudicar, criar
obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante”.

Estou ciente, que o Enade é um componente curricular obrigatório e que a
efe�va conclusão no ensino superior está condicionada à verificação da regularidade junto ao
Enade pelo relatório a ser divulgado pelo Inep e verificação dos dados pela Prograd, e que a
omissão ou falsidade de informações resultará nas punições cabíveis, inclusive com a anulação
da colação de grau.

 

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente para efeitos legais.

 
 
 
 

___________________, de ___ de ____________ de ____. 
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________________________________________________

Assinatura do(a) Declarante

 

Documento assinado eletronicamente por Cris�ano Costa Argemon Vieira,
Pró-Reitor(a), em 18/11/2021, às 10:50, conforme horário oficial de Mato
Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 2917035 e o código CRC BE99C325.
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