
   

TERMO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE  

 

Eu,___________________________________________________, brasileiro(a), portador(a) 

do RG n° _______________________, órgão expedidor ___________, e do CPF 

n°___________________, candidato(a) aprovado(a) no curso de 

______________________________________, do Centro  Universitário  de Mineiros - 

UNIFIMES, DECLARO para o efeito de matrícula nos termos do Edital do vestibular, que as 

informações nos documentos apresentados para matrícula são verídicas assumindo a 

responsabilidade concernente ao ato.  

DECLARO também que tenho conhecimento dos termos do Decreto-Lei Nº 2.848/1940, 

capítulo III – Da Falsidade Documental, do Código Penal Brasileiro. 
Falsificação do selo ou sinal público 
Art. 296 - Falsificar, fabricando-os ou alterando-os: 
I - selo público destinado a autenticar atos oficiais da União, de Estado ou de Município; 
II - selo ou sinal atribuído por lei a entidade de direito público, ou a autoridade, ou sinal público 
de tabelião: Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa. 
§ 1º - Incorre nas mesmas penas: 
I - quem faz uso do selo ou sinal falsificado; 
II - quem utiliza indevidamente o selo ou sinal verdadeiro em prejuízo de outrem ou em 
proveito próprio ou alheio. 
III - quem altera, falsifica ou faz uso indevido de marcas, logotipos, siglas ou quaisquer outros 
símbolos utilizados ou identificadores de órgãos ou entidades da Administração Pública. 
Falsificação de documento público 
Art. 297 - Falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar documento público 
verdadeiro: Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa. 
Falsificação de documento particular 
Art. 298 - Falsificar, no todo ou em parte, documento particular ou alterar documento particular 
verdadeiro: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa. 
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, de quinhentos mil réis a cinco contos de réis, se o documento é particular. 

 

DECLARO ainda que estou ciente de que os documentos pessoais, Histórico Escolar e 

Certificado de conclusão do Ensino Médio, como também os demais documentos 

apresentados no ato da matrícula, estarão sob análise, durante o semestre letivo, pela 

Secretaria Acadêmica do Centro Universitário de Mineiros - UNIFIMES, e caso seja 

confirmada alguma irregularidade, poderão ser aplicadas as medidas e sanções estabelecidas 

em Edital do Vestibular, vide item 9.5, do Centro Universitário de Mineiros.  

Nada mais a declarar e ciente das responsabilidades pelas declarações prestadas, 

firmo o presente.  

 Mineiros/GO, _____ de ______________ de _____ 

 
 

----------------------------------------------------------------- 
Assinatura por extenso 


