
A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) torna público o presente Edital, com normas, rotinas e 
procedimentos relativos ao Exame Único do Vestibular Estadual 2023, para ingresso nos cursos de graduação 
da UERJ.

1 DA REALIZAÇÃO

1.1 A realização do Vestibular Estadual 2023 ficará a cargo do Departamento de Seleção Acadêmica (DSEA), 
vinculado à Pró-reitoria de Graduação (PR-1) da UERJ e localizado na rua São Francisco Xavier, nº 524, 
Pavilhão João Lyra Filho, 1º andar, bloco F, sala 1148, Maracanã, Rio de Janeiro, CEP 20550-013, telefones 
(21) 2334-0239, 2334-0275 e 2334-0669. 

1.2 O DSEA aplicará apenas 1 (um) Exame no Vestibular Estadual 2023, contendo 60 (sessenta) questões objetivas 
e uma prova de Redação.

1.3  O DSEA planejará, coordenará e executará o Exame Único, divulgando todas as informações pertinentes 
ao processo seletivo, de acordo com os prazos estabelecidos no calendário (Anexo 1).

1.4 O resultado desse exame será válido apenas para o Vestibular Estadual 2023.

1.5 Em cumprimento à Lei Estadual nº 8121/2018, que dispõe sobre o sistema de cotas, fica reservado, para 
os candidatos comprovadamente carentes, o percentual de 45% (quarenta e cinco por cento) das vagas 
oferecidas na UERJ, distribuído pelos seguintes grupos de cotas:

a) 20% (vinte por cento) para estudantes negros, indígenas e oriundos de comunidades quilombolas;

b) 20% (vinte por cento) para estudantes oriundos de ensino médio da rede pública de ensino;

c) 5% (cinco por cento) para pessoas com deficiência, nos termos da legislação em vigor, e filhos de policiais 
civis e militares, de bombeiros militares e de inspetores de segurança e administração penitenciária, 
mortos ou incapacitados em razão do serviço.

1.5.1 Em conformidade com a Lei Estadual nº 8121/2018, entende-se por:

a) negro, indígena e oriundo de comunidades quilombolas – aquele que se autodeclarar como 
negro, como indígena ou como pertencente à comunidade quilombola;

b) estudante oriundo de ensino médio da rede pública de ensino – aquele que tiver cursado 
integralmente o ensino médio em escolas públicas de todo o território nacional;

c) pessoa com deficiência –aquela que atender às determinações estabelecidas nas Leis Federais 
nº 7853/1989 e nº 13146/2015 e nos Decretos Federais nº 3298/1999 e nº 5296/2004 e demais 
normas legais que regulamentam a condição da PCD;

d) filho de policiais civis e militares, de bombeiros militares e de inspetores de segurança e 
administração penitenciária, mortos ou incapacitados em razão do serviço – aquele que apresentar 
a certidão de óbito juntamente com a decisão administrativa que reconheceu a morte em razão 
do serviço ou a decisão administrativa que reconheceu a incapacidade em razão do serviço, além 
da fotocópia autenticada do Diário Oficial com as referidas decisões administrativas.

1.5.2 Considerando que a Lei Estadual nº 8121/2018 tornou obrigatória a instituição de Comissão 
Permanente de Assistência para verificar a regularidade do exercício de direitos e apurar casos de 
desvios de finalidade, fraude ou falsidade ideológica, a UERJ, através da Deliberação nº 01/2021 do 
Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (CSEPE/UERJ), instituiu a Comissão Permanente 
de Validação da Autodeclaração – CPVA –, para aferição da condição autodeclarada, no ato da 
inscrição, pelos candidatos às vagas reservadas a estudantes negros, indígenas e oriundos de 
comunidades quilombolas.
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§ 1º - No caso dos candidatos autodeclarados pretos e pardos (negros), o Procedimento de 
Validação da Autodeclaração levará em consideração os critérios de análise do fenótipo do 
candidato (conjunto de características físicas do indivíduo).

§ 2º - No caso dos candidatos autodeclarados indígenas ou descendentes diretos de indígenas 
nacionais, o Procedimento de Validação da Autodeclaração será efetivado com base na 
conferência de documentos expedidos pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, ou por 
lideranças da sua comunidade étnica ou, ainda, por representações institucionais, não sendo 
aplicável o procedimento fenotípico estabelecido nesta Deliberação.

§ 3º - No caso dos candidatos autodeclarados quilombolas, o Procedimento de Validação da 
Autodeclaração será efetivado com base da conferência de documento comprobatório de 
residência/pertencimento às comunidades remanescentes de quilombo, emitido por associação 
quilombola reconhecida pela Fundação Cultural Palmares - FCP, não sendo aplicável o 
procedimento fenotípico estabelecido nesta Deliberação.

1.6 Serão oferecidas 6.256 (seis mil, duzentos e cinquenta e seis) vagas, conforme quadro de distribuição de 
vagas, por curso e subopções (semestres e turnos), por tipo de vaga (não reservada e reservada) e por grupo 
de cotas (Anexo 2).

2 DA INSCRIÇÃO

2.1 Para realizar sua inscrição no Exame Único, o candidato deverá adotar os seguintes procedimentos:

a) acessar o endereço eletrônico www.vestibular.uerj.br ;

b) tomar ciência das normas do Edital;

c) efetuar o cadastro no sistema de concursos do DSEA, caso ainda não o possua, informando, 
obrigatoriamente, o número de seu CPF;

d) preencher, de acordo com as instruções específicas disponíveis, o requerimento de inscrição e o 
Questionário de Informações Socioculturais;

e) optar pelo sistema de cotas, caso deseje concorrer às vagas reservadas;

f) imprimir o recibo do requerimento de inscrição;

g) imprimir o boleto bancário para pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 125,00 (cento e vinte e 
cinco reais), excetuando-se os candidatos isentos;

h) efetuar o pagamento da taxa de inscrição no período estabelecido no calendário (Anexo 1), excetuando- 
se os candidatos isentos.

2.2 O candidato que desejar concorrer pelo sistema de cotas deverá, ainda, no prazo indicado no calendário 
(Anexo 1), adotar os seguintes procedimentos:

a) tomar ciência das Instruções Específicas para Candidatos ao Sistema de Cotas (Anexo 3);

b) declarar sua condição de carência socioeconômica e optar por um único grupo de cotas no requerimento 
de inscrição;

c) preencher, de acordo com as instruções específicas disponíveis, o Formulário de Informações 
Socioeconômicas;

d) enviar, via sistema, de acordo com as instruções disponíveis, a documentação comprobatória da carência 
socioeconômica e de sua opção de cota estabelecida no Anexo 3 do Edital.

2.2.1 O candidato que não fizer a opção pelo sistema de cotas no prazo indicado no calendário (Anexo 1) perderá 
o direito de concorrer às vagas reservadas.

2.2.2 As instruções e a documentação específica para concorrer às vagas reservadas pela Lei Estadual 
nº 8121/2018 estão estabelecidas no Anexo 3.
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2.3 Os candidatos sem acesso a computador/internet poderão utilizar os equipamentos disponibilizados pelo 
DSEA no Laboratório de Informática do campus Maracanã da UERJ, localizado no andar térreo do Pavilhão 
João Lyra Filho, respeitadas as normas de biossegurança vigentes na UERJ, das 10 às 16 horas, em dias 
úteis.

2.4 O candidato deverá escolher um único curso, podendo optar por quantas subopções (turnos e semestres) 
desejar.

2.4.1 A ordem de preferência das subopções deverá ser indicada de acordo com o quadro de cursos/ 
vagas (Anexo 2).

2.5 O candidato que desejar alterar qualquer informação em seu requerimento de inscrição somente poderá 
fazê-lo até o último dia de inscrição estabelecido no calendário (Anexo 1).

2.6 Não serão aceitos pagamentos realizados por meio de transferência, depósito bancário ou pix, sendo 
considerados válidos apenas os pagamentos efetuados por meio do boleto bancário.

2.6.1 O DSEA não se responsabilizará por agendamentos de pagamento da taxa de inscrição efetuados 
pelo candidato e não pagos pelas instituições bancárias.

2.6.2 Além das agências bancárias, o pagamento poderá ser efetuado nos terminais de autoatendimento 
(caixas eletrônicos), casas lotéricas e pela internet. Caso opte pela internet, o candidato deverá 
observar o horário limite de seu banco para pagamentos.

2.7 O candidato deverá manter sob sua posse, para eventuais comprovações junto ao DSEA, a cópia do recibo 
do requerimento de inscrição e o comprovante de pagamento da taxa de inscrição, se for o caso.

2.8 O preenchimento do requerimento de inscrição será de inteira responsabilidade do candidato e deverá 
obedecer estritamente às normas deste Edital e às instruções que constam do endereço eletrônico 
www. vestibular.uerj.br.

2.9 O DSEA não se responsabilizará pelos requerimentos de inscrição não processados no caso de o equipamento 
ou a conexão de internet utilizados pelo candidato apresentarem problemas que impossibilitem a transmissão 
dos dados, principalmente no último dia de inscrição.

2.10 O candidato terá sua inscrição efetivada somente após a confirmação, pelo DSEA, do pagamento da taxa 
de inscrição dentro do prazo estabelecido no calendário (Anexo 1), excetuando-se os candidatos isentos 
do pagamento.

2.11 O candidato deverá verificar, dois dias úteis após ter efetuado o pagamento da taxa de inscrição, se consta 
em seu recibo do requerimento de inscrição, disponível no sistema de concursos do DSEA, a informação 
“INSCRIÇÃO FINALIZADA - PAGAMENTO CONFIRMADO”.

2.11.1 Caso o pagamento tenha sido efetuado dentro do prazo e a inscrição não esteja confirmada, o 
candidato deverá solicitar a devida regularização pelo e-mail vestibular@dsea.uerj.br, no período 
indicado no calendário (Anexo 1), e enviar a cópia de seu documento de identidade e do comprovante 
de pagamento da taxa de inscrição.

2.11.2 Será considerado desistente do processo seletivo o candidato que não solicitar a regularização do 
pagamento da taxa de inscrição no prazo estabelecido no calendário (Anexo 1).

2.12 Não haverá devolução do valor da taxa de inscrição nos casos de pagamento feito a maior, realizado pelos 
meios descritos no item 2.6 ou efetuado fora do prazo estabelecido no calendário (Anexo 1), ou ainda por 
desistência do candidato.

2.13 O candidato que se inscrever em curso no qual Língua Estrangeira seja uma das disciplinas específicas 
poderá optar por Espanhol, Francês ou Inglês.

2.13.1 O candidato que se inscrever no curso Inglês/Literaturas (UERJ/RIO), Português/Alemão (UERJ/RIO) 
ou na subopção Português/Inglês do curso Letras (UERJ/SÃO GONÇALO) estará automaticamente 
inscrito na opção Inglês da prova de Língua Estrangeira.
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2.13.2 O candidato que se inscrever no curso Português/Espanhol (UERJ/RIO) estará automaticamente 
inscrito na opção Espanhol da prova de Língua Estrangeira.

2.14 O candidato portador de necessidades especiais que precise de condições específicas para realizar a prova 
deverá enviar pelo e-mail vestibular@dsea.uerj.br, no período indicado no calendário (Anexo 1), atestado 
médico de, no máximo, 6 (seis) meses, com parecer descritivo dessas necessidades especiais, e informar o 
tipo de atendimento de que necessita.

2.14.1 O candidato somente poderá solicitar este tipo de atendimento após a confirmação do pagamento 
da taxa de inscrição no sistema de concursos do DSEA, excetuando-se o candidato isento.

2.14.2 Os candidatos concorrentes às vagas reservadas a pessoas com deficiência, caso precisem de 
condições específicas para realizar a prova, também deverão cumprir o descrito no item 2.14.

2.14.3 A não solicitação dessas condições específicas, dentro do prazo estabelecido no calendário (Anexo 1), 
implicará a realização da prova nas mesmas condições dos demais candidatos.

2.14.4 Para os candidatos portadores de deficiência visual que necessitem de prova ampliada, o DSEA 
disponibilizará prova  impressa em papel tamanho A3 e com fonte corpo 16, no máximo; o candidato 
que necessitar de tamanho maior de prova deverá solicitar apoio de fiscal ledor.

2.14.5 Para atender à solicitação de condições específicas para realização da prova, o DSEA, eventualmente, 
poderá não alocar o candidato na opção de local indicada no requerimento de inscrição.

2.15 A candidata lactante que tiver necessidade de amamentar seu filho durante a realização da prova deverá 
solicitar pelo e-mail vestibular@dsea.uerj.br o atendimento específico para tal fim e enviar a cópia da certidão 
de nascimento da criança, no período indicado no calendário (Anexo 1).

2.15.1 A candidata lactante deverá ser acompanhada por um adulto, que ficará responsável pela guarda 
do lactente durante a realização da prova.

2.15.2 O lactente e o acompanhante responsável permanecerão em sala reservada durante a realização 
da prova, respeitadas as normas de biossegurança vigentes na UERJ.

2.16 Em cumprimento ao Decreto Estadual nº 43065/2011, que dispõe sobre o direito de travestis e transexuais 
utilizarem nome social no âmbito da administração direta e indireta do estado do Rio de Janeiro, o candidato 
que assim desejar poderá solicitar pelo e-mail vestibular@dsea.uerj.br a inclusão do seu nome social no 
sistema de concursos do DSEA, no período previsto no calendário (Anexo 1).

2.17 O não cumprimento de qualquer procedimento previsto neste Edital impedirá a efetivação da inscrição.

2.18 A inscrição no Exame Único implicará a aceitação irrestrita das condições estabelecidas pelo DSEA, não 
cabendo ao candidato qualquer recurso quanto às normas contidas neste Edital.

3 DA CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO

3.1 O Cartão de Confirmação de Inscrição - CCI, contendo o local de prova, deverá ser obtido no endereço 
eletrônico www.vestibular.uerj.br no prazo estabelecido no calendário (Anexo 1).

3.1.1 O DSEA, caso necessário, poderá alocar o candidato em região diferente da indicada no requerimento 
de inscrição.

3.2 O candidato, ao obter o CCI, deverá:

a) tomar ciência do horário e local (endereço e número da sala) de realização da prova;

b) conferir seus dados pessoais;

c) verificar se estão de acordo com o recibo de seu requerimento de inscrição os seguintes dados: curso 
e subopções escolhidos, opção de língua estrangeira e opção de cota, se pretende concorrer às vagas 
reservadas.
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3.3 O candidato que verificar incorreções em seus dados pessoais no CCI deverá solicitar a devida retificação 
pelo e-mail vestibular@dsea.uerj.br, no período indicado no calendário (Anexo 1).

3.3.1 Nenhuma retificação de dados será efetuada após o prazo previsto no calendário (Anexo 1), valendo, 
portanto, os dados constantes no CCI.

3.3.2 Não serão alterados os seguintes dados: curso, subopções, língua estrangeira, opção de cota e 
local de prova.

4 PROVA

4.1 O Exame, realizado em um único dia, será composto de uma prova objetiva, contendo 60 (sessenta) questões 
objetivas, valendo 1,5 (um vírgula cinco) pontos cada, e uma prova de Redação, valendo 10 (dez) pontos.

4.2 A prova objetiva versará sobre os conteúdos (Anexo 4) das seguintes disciplinas:

a) Biologia;

b) Física;

c) Geografia;

d) História;

e) Língua Estrangeira – Espanhol, Francês e Inglês;

f) Língua Portuguesa/Literatura;

g) Matemática;

h) Química.

4.3 As questões objetivas serão assim distribuídas:

a) Interdisciplinar – 04 questões;

b) Demais disciplinas – 07 questões de cada uma das disciplinas listadas em 4.2.

4.4 São indicados os livros de literatura: Niketche, de Paulina Chiziane, para a prova de Língua Portuguesa/ 
Literatura, e Não me abandone jamais, de Kazuo Ishiguro, para a prova de Redação.

4.4.1 É proibida a consulta aos livros indicados durante a realização da prova.

4.5 A prova será realizada na data estabelecida no calendário (Anexo 1), e terá duração de 5 (cinco) horas.

4.5.1 O local e o horário de sua realização serão divulgados no CCI.

4.5.2 O candidato somente poderá realizar a prova no local indicado no CCI, sendo de sua inteira 
responsabilidade a locomoção até o local da prova.

4.6 O candidato deverá apresentar-se no local da prova uma hora antes de seu início, munido do CCI, caneta 
esferográfica de corpo transparente, com tinta preta ou azul escuro, e original de qualquer documento 
oficial de identificação com foto.

4.6.1 Serão aceitos os seguintes documentos:

a) Identidade expedida pelas Secretarias de Segurança Pública, Forças Armadas, Polícias Militares, 
por ordens ou conselhos de classes que por lei tenha validade como documento de identidade 
e por demais órgãos legalmente habilitados para emissão de tais documentos, além da Carteira 
Nacional de Habilitação com foto, Passaporte e Carteira de Trabalho e Previdência Social.

b) Identidade expedida pelo Ministério da Justiça para estrangeiros, inclusive aqueles reconhecidos 
como refugiados, em consonância com a Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997;

c) Carteira de Registro Nacional Migratório, de que trata a Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017;

d) Documento Provisório de Registro Nacional Migratório, de que trata o Decreto nº 9.277, de 
5 de fevereiro de 2018.

4.6.2 Não será aceita fotocópia do documento de identificação.
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4.7 O candidato impossibilitado de apresentar o documento de identificação original com foto no dia da 
prova, por motivo de perda, furto ou roubo, poderá realizar a prova mediante apresentação do original do 
Boletim de Ocorrência expedido há, no máximo, 60 (sessenta) dias, por órgão policial e, ainda, por meio 
de identificação especial, na qual serão solicitados os dados do candidato, sua assinatura e a coleta da 
impressão digital, em formulário próprio.

4.8 O candidato que não apresentar documento de identicação, conforme item 4.6.1, ou Boletim de Ocorrência 
não poderá realizar a prova, sendo eliminado do Vestibular Estadual 2023.  

4.9 O candidato que apresentar, no dia da prova, documento de identificação original com validade vencida, 
ou com foto ou assinatura que não permitam sua completa identificação, poderá fazer a prova mediante 
identificação especial, na qual serão solicitados os dados do candidato, sua assinatura e a coleta da impressão 
digital, em formulário próprio.

4.10 Não será permitida a entrada de candidato após o horário estabelecido para o início da prova; neste caso, 
o candidato será considerado eliminado do Vestibular Estadual 2023.

4.11 O candidato não poderá ausentar-se da sala de prova do momento da assinatura da lista de presença até 
o início efetivo da prova.

4.12 Por motivo de segurança, somente será permitida a saída do candidato do local de prova após decorrida 
1 (uma) hora do início da prova e mediante a entrega do cartão de respostas, do caderno de prova e da 
folha de Redação ao fiscal de sala.

4.12.1 O candidato que desejar sair antes do tempo permitido deverá assinar o termo de desistência de 
prova e entregar o cartão de respostas, o caderno de prova e a folha de Redação.

4.13 O candidato deve levar para a realização da prova apenas caneta esferográfica de corpo transparente, 
com tinta preta ou azul escuro, CCI e original de um dos documentos oficiais de identificação com foto 
mencionados no item 4.6.1.

4.14 Nas salas de prova não será permitido ao candidato portar arma de qualquer espécie, ainda que detenha 
autorização para o respectivo porte, fumar, usar relógio, óculos escuros ou qualquer tipo de boné, chapéu, 
viseira, capuz ou gorro, protetores auriculares, bem como utilizar lápis, lapiseiras, canetas de material não 
transparente, borrachas e corretores ortográficos líquidos ou similares.

4.15 O candidato que estiver portando objetos pessoais, tais como relógio, óculos escuros, telefone celular, 
boné e outros, deverá guardá-los em envelope plástico, que lhe será disponibilizado pelo fiscal antes de 
sua entrada na sala de prova, sob pena de eliminação do Vestibular Estadual 2023.

4.15.1 O telefone celular deverá ser desligado, incluindo seus alarmes, antes de o envelope ser lacrado, 
identificado pelo candidato e colocado embaixo da carteira.

4.16 Após a assinatura da lista de presença, o candidato não poderá consultar ou manusear qualquer material 
de estudo ou de leitura, enquanto aguarda o início da prova até o seu término.

4.17 O candidato não deve fazer identificação alguma na prova de Redação, sob pena de ser eliminado do 
Vestibular Estadual 2023.

4.18 O candidato poderá ser submetido ao sistema de detecção de metal no local de realização de prova.

4.19 O candidato deverá deixar suas orelhas totalmente descobertas durante todo o período de realização de 
prova.

4.19.1 O candidato que possuir cabelo comprido deverá utilizar prendedor de cabelos.

4.20 O candidato, ao terminar a prova, deverá retirar-se do recinto de provas e não poderá utilizar os banheiros 
destinados aos candidatos que ainda estiverem realizando a prova.

4.21 Não será permitida a entrada de acompanhante do candidato no local de prova, exceto o acompanhante 
de lactente.
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4.22 Os três últimos candidatos de cada sala só poderão se retirar em conjunto, após assinarem a ata de aplicação 
de prova.

4.23 O DSEA não se responsabilizará pela guarda ou extravio de documento de identificação ou de objetos 
pessoais do candidato, nem por quaisquer danos a eles causados no local de realização de prova.

4.24 A prova e o gabarito serão oficialmente divulgados em data e local informados no calendário (Anexo 1).

4.25 Serão aceitos recursos quanto à formulação das questões e quanto ao gabarito, exclusivamente via sistema, 
até às 23h59min do dia seguinte à divulgação oficial da prova e do gabarito.

4.25.1 O recurso deverá ser devidamente fundamentado, contendo as razões pelas quais discorda do 
gabarito ou do conteúdo da questão.

4.25.2 O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito, pois o recurso inconsistente ou 
intempestivo será preliminarmente indeferido.

4.26 Após o julgamento dos recursos, em caso de anulação de alguma questão, os pontos correspondentes 
serão atribuídos a todos os candidatos, indistintamente.

4.27 Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada de prova, nem serão admitidos recursos fora do prazo 
estabelecido no calendário (Anexo 1).

5 DO RESULTADO

5.1 O resultado final será o somatório da pontuação obtida na prova objetiva e na prova de Redação.

5.2 A prova objetiva valerá 90 (noventa) pontos e a prova de Redação, 10 (dez) pontos.

5.3 Para ser aprovado na prova objetiva, o candidato deve acertar no mínimo 20 (vinte) questões, equivalente 
a 30 (trinta) pontos.

5.4 Somente serão corrigidas as Redações dos candidatos aprovados na prova objetiva.

5.5. Será atribuída nota zero à prova de Redação redigida a lápis, feita em local inadequado ou com qualquer 
identificação feita pelo candidato.

5.6 O DSEA utiliza, para correção da prova de Redação, o sistema de dupla correção, pelo qual dois professores 
com comprovada experiência na disciplina atribuem graus à mesma prova, sem se comunicarem. Se 
houver diferença entre as notas e ela for maior do que 2 (dois) pontos, um terceiro avaliador, membro 
da banca de elaboração da prova, recorrige a prova e dá a nota final. Não há quaisquer marcações na 
prova porque se trata de um documento produzido em um concurso público e, portanto, não pode ser 
modificado; além desse motivo, a correção é "cega", ou seja, um avaliador não pode ter o menor indício 
da avaliação do outro.

5.7 A listagem com as notas de Redação será divulgada na data e no local estabelecidos no calendário (Anexo 1).

5.8 Será considerado eliminado o candidato que obtiver nota zero na prova de Redação.

5.9 Serão admitidos pedidos de revisão da nota da prova de Redação, via sistema, no período informado no 
calendário (Anexo 1).

5.10 Não serão aceitos pedidos de revisão de nota por e-mail, correio ou redes sociais.

5.11 A nota, após a revisão da prova de Redação, poderá ser mantida, aumentada ou diminuída.

5.12 A nota atribuída pela banca examinadora, após a revisão da prova de Redação, será a nota definitiva do 
candidato, não cabendo nova solicitação de revisão.

5.13 Em nenhuma hipótese serão admitidos pedidos de revisão de nota da Redação fora do prazo estabelecido 
no calendário (Anexo 1).

5.14 O resultado final, após a revisão da nota, será divulgado em data e local informados no calendário (Anexo 1).



5.15 O resultado final terá caráter classificatório e será calculado pelo somatório da pontuação obtida na prova 
objetiva e na prova de Redação, totalizando o máximo de 100 (cem) pontos.

5.16 Na ocorrência de candidatos com igual número de pontos, para fins de classificação nas vagas de cada 
curso, o desempate será feito levando-se em conta, sucessivamente, os seguintes critérios:

1º) maior número de pontos na disciplina 1 da prova objetiva (ver tabela abaixo); 

2º) maior número de pontos na disciplina 2 da prova objetiva (ver tabela abaixo); 

3º) maior nota na prova de Redação;

4º) idade mais elevada.

CURSO DISCIPLINA 1 DISCIPLINA 2

Administração (RIO)

Matemática HistóriaCiências Contábeis (RIO)

Ciências Econômicas (RIO)

Arquitetura e Urbanismo (PETRÓPOLIS) História Matemática

Design (RIO)
História Língua Estrangeira

Relações Internacionais (RIO)

Ciências Atuariais (RIO)

Matemática Física

Ciência da Computação (RIO)

Engenharia Ambiental e Sanitária (RIO)

Engenharia Cartográfica (RIO)

Engenharia Civil (RIO)

Engenharia de Computação (NOVA FRIBURGO)

Engenharia de Materiais (ZONA OESTE)

Engenharia de Produção (RESENDE)

Engenharia de Produção (RIO)

Engenharia de Produção (ZONA OESTE)

Engenharia Elétrica (RIO)

Engenharia Mecânica (NOVA FRIBURGO)

Engenharia Mecânica (RESENDE)

Engenharia Mecânica (RIO)

Estatística (RIO)

Física (RIO)

Matemática (DUQUE DE CAXIAS)

Matemática (RIO)

Matemática (SÃO GONÇALO)

Oceanografia (RIO)

Tecnologia em Construção Naval (ZONA OESTE)

Ciência da Computação (ZONA OESTE)
Matemática Língua Portuguesa  e 

LiteraturasTecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ZONA OESTE)
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CURSO DISCIPLINA 1 DISCIPLINA 2

Ciências Biológicas (RIO)

Biologia Química

Ciências Biológicas (SÃO GONÇALO)

Ciências Biológicas – ênfase: Biotecnologia e Produção (ZONA OESTE)

Ciências Biológicas – ênfase: Gestão Ambiental (ZONA OESTE)

Educação Física (RIO)

Enfermagem (RIO)

Medicina (RIO)

Nutrição (RIO)

Odontologia (RIO)

Arqueologia (RIO)

História Geografia

Ciências Sociais (RIO)

Filosofia (RIO)

História (RIO)

História (SÃO GONÇALO)

Pedagogia (DUQUE DE CAXIAS)

Pedagogia (SÃO GONÇALO)

Serviço Social (RIO)

Artes Visuais (RIO)

Língua Portuguesa e 
Literaturas História

Direito (RIO)

História da Arte (RIO)

Jornalismo (RIO)

Relações Públicas (RIO)

Engenharia Química (RESENDE)
Química Matemática

Engenharia Química (RIO)

Geografia (DUQUE DE CAXIAS)

Geografia História
Geografia (RIO)

Geografia (SÃO GONÇALO)

Turismo (RIO)

Geologia (RIO)
Matemática Química

Engenharia Metalúrgica (ZONA OESTE)
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CURSO DISCIPLINA 1 DISCIPLINA 2

Letras: Inglês/Literaturas (RIO) Língua Estrangeira Língua Portuguesa e 
Literaturas

Letras: Português/Alemão (RIO)

Língua Portuguesa e 
Literaturas Língua Estrangeira

Letras: Português/Espanhol (RIO)

Letras: Português/Francês (RIO)

Letras: Português/Grego (RIO)

Letras: Português/Italiano (RIO)

Letras: Português/Japonês (RIO)

Letras: Português/Latim (RIO)

Letras: Português/Literaturas (RIO)

Letras (SÃO GONÇALO)

Psicologia (RIO) História Biologia

Química (RIO) Química Física

Pedagogia (RIO) História Língua Portuguesa e 
Literaturas

Farmácia (ZONA OESTE) Química Biologia

6 DA CLASSIFICAÇÃO

6.1 A classificação do candidato obedecerá à ordem decrescente do total de pontos e se dará exclusivamente 
em sua opção de curso/semestre/turno.

6.2 A classificação considerará também a opção do tipo de vaga (não reservada ou reservada) e, em se tratando 
de vaga reservada pelo sistema de cotas estabelecido na Lei Estadual nº 8121/2018, a opção do grupo de 
cotas.

6.3 Caso, em algum curso, não sejam preenchidas as vagas reservadas em determinado grupo de cotas, estas 
serão, prioritariamente, ocupadas por candidatos dos demais grupos de cotas, obedecendo-se à seguinte 
ordem:

1) estudantes negros, indígenas e quilombolas;

2) alunos oriundos da rede pública de ensino;

3) pessoas com deficiência, filhos de policiais civis e militares, bombeiros militares e inspetores de segurança 
e administração penitenciária, mortos ou incapacitados em razão do serviço.

6.3.1 Se ainda restarem vagas, após esgotados os critérios do item 6.3, estas deverão ser ocupadas pelos 
candidatos às vagas não reservadas.

6.4 Caso, em algum curso, não sejam preenchidas as vagas não reservadas, estas deverão ser ocupadas pelos 
candidatos às vagas reservadas, obedecendo-se à ordem geral de classificação e à prioridade indicada no 
item 6.3.

6.5 A relação de candidatos classificados por curso e o boletim do candidato serão divulgados na data indicada 
no calendário (Anexo 1).

7 DOS PROCEDIMENTOS DE MATRÍCULA

7.1 Os candidatos classificados deverão realizar os procedimentos de matrícula, de forma presencial, no período 
e local estabelecidos no calendário (Anexo 1).

7.2 A matrícula será constituída de duas etapas: pré-matrícula (1ª etapa) e inscrição em disciplinas (2ª etapa).
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7.3 Para realização da pré-matrícula (1ª etapa), o candidato deverá apresentar os seguintes documentos (cópias 
autenticadas ou originais e cópias):

a) diploma ou certificado de conclusão do ensino médio ou, na impossibilidade de apresentação desses 
documentos, certidão ou declaração equivalente, emitidas pelo colégio ou pela Secretaria de Educação 
para os candidatos que optaram pela certificação através da ENCCEJA (Exame Nacional para Certificação 
de Competência de Jovens e Adultos), observando-se que as certidões ou declarações deverão atestar 
a conclusão do ensino médio, não sendo aceitas declarações de conclusão de série;

b) documento oficial de identidade com foto, sendo aceitos carteira de identidade, registro nacional de 
estrangeiro, passaporte, Carteira de Trabalho e Previdência Social, carteira profissional, carteira de 
identificação funcional ou Carteira Nacional de Habilitação com foto;

c) certidão de quitação eleitoral, obrigatória para os maiores de 18 (dezoito) anos, mesmo que ainda não 
tenham votado, obtida pela internet no site do TSE ou dos Tribunais Regionais ou em qualquer cartório 
eleitoral;

d) prova de quitação com o serviço militar, para os candidatos do sexo masculino, a partir de 1º de janeiro 
do ano em que completar 19 (dezenove) anos até 31 de dezembro do ano em que completar 45 (quarenta 
e cinco) anos, sendo aceitos Certificado de Alistamento, nos limites de sua validade, Certificado de 
Reservista, Certificado de Isenção, Certificado de Dispensa de Incorporação, Certidão de Situação Militar 
e Atestado de Desobrigação do Serviço Militar;

e) CPF, sendo aceitos cartão do CPF, comprovante de inscrição ou situação no CPF ou documento oficial 
no qual conste o número do CPF;

f) histórico escolar do ensino médio.

7.3.1 O candidato que tiver realizado curso no exterior, equivalente ao ensino médio no Brasil, deverá 
apresentar original e cópia ou fotocópia autenticada da certidão de equivalência de estudos, bem 
como da homologação dessa equivalência, publicada em Diário Oficial; caso não as apresente, 
o candidato perderá automaticamente o direito à vaga e será, portanto, eliminado do Vestibular 
Estadual 2023.

7.4 Em cumprimento à Lei Federal nº 12089/2009, é vedada ao aluno regularmente matriculado na UERJ a 
manutenção de mais de uma matrícula em cursos de graduação da Universidade, mesmo em caso de 
classificação ou reclassificação no presente processo seletivo, bem como a concretização da matrícula na 
UERJ, se, no ato de inscrição em disciplinas, possuir vínculo em quaisquer cursos de graduação em instituição 
pública de ensino superior.

7.5 Terá seu requerimento de pré-matrícula indeferido e será, portanto, eliminado do Vestibular Estadual 2023, 
o candidato que, no ato da pré-matrícula:

a) não apresentar diploma ou certificado de conclusão do ensino médio, ou ainda certidão ou declaração 
equivalente;

b) não comprovar estar em dia com as obrigações eleitorais, sendo maior de 18 (dezoito) anos;

c) não comprovar estar em dia com as obrigações militares, sendo do sexo masculino, de 1º de janeiro do 
ano em que completar 19 (dezenove) anos até 31 de dezembro do ano em que completar 45 (quarenta 
e cinco) anos.

7.6 A matrícula somente será efetivada após a inscrição em disciplinas, 2ª e última etapa dos procedimentos 
de matrícula, a ser realizada no período e local informados no calendário (Anexo 1).

7.7 No ato da inscrição em disciplinas, o candidato preencherá o Formulário de Matrícula do Vestibular (FMV), 
no qual constarão seus dados cadastrais: documento de identidade, CPF, título de eleitor, certificado de 
reservista e nome da instituição educacional em que cursou o ensino médio com a respectiva data de 
conclusão.

7.8 Após a inscrição em disciplinas, o candidato deixa de concorrer a eventuais reclassificações e remanejamentos.
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7.9 O candidato impedido de comparecer à UERJ para realizar a pré-matrícula ou a inscrição em disciplinas 
poderá constituir um representante por meio de procuração pública ou particular, não sendo necessário 
reconhecimento de firma, desde que apresente documento de identidade do outorgante para confronto 
da assinatura; sendo menor de 18 (dezoito) anos, poderá ser representado por seu responsável, mediante 
documento que comprove paternidade, maternidade, guarda ou tutela do candidato.

7.10 O candidato que não realizar a pré-matrícula ou a inscrição em disciplinas, no período estabelecido no 
calendário, será considerado desistente da vaga e, portanto, eliminado do Vestibular Estadual 2023.

8 DO REMANEJAMENTO AUTOMÁTICO

8.1 O candidato classificado em uma subopção que não seja a sua 1ª subopção indicada no requerimento de 
inscrição poderá concorrer ao remanejamento automático, caso tenha interesse.

8.2 O remanejamento automático consiste em reclassificar candidatos já classificados em outra subopção, com 
o objetivo de atender à ordem das subopções indicadas pelo candidato no requerimento de inscrição, até 
o momento de realização da inscrição em disciplinas.

8.3 Ao realizar a pré-matrícula, o candidato deverá informar ao atendente se deseja ou não continuar concorrendo 
ao remanejamento automático.

8.4 O candidato que desistir do remanejamento automático terá estabelecida como definitiva a subopção para 
a qual tenha sido classificado.

8.5 O candidato classificado para o 1º semestre somente terá possibilidade de ser remanejado na 1ª reclassificação.

8.6 O candidato que não realizar a inscrição em disciplinas na nova subopção para a qual foi remanejado, no 
período estabelecido no calendário (Anexo 1), será considerado desistente da vaga e, portanto, eliminado 
do Vestibular Estadual 2023.

8.7 Após a realização da inscrição em disciplinas, o candidato efetiva a sua matrícula e deixa de concorrer a 
eventuais remanejamentos.

8.8 As listagens de remanejamento serão divulgadas nas datas e local informados no calendário (Anexo 1).

8.9 As disposições, instruções e informações divulgadas no endereço eletrônico www.vestibular.uerj.br 
constituem normas que complementarão o presente Edital.

9 DO PROCESSO DE RECLASSIFICAÇÃO

9.1 Caso haja vagas não preenchidas, serão divulgadas listagens de reclassificação para o 1º e 2º semestres, 
nas datas estabelecidas no calendário.

9.2 As vagas disponíveis para eventuais reclassificações serão oriundas de:

a) não realização da pré-matrícula ou da inscrição em disciplinas;

b) cancelamento ou desistência de matrícula;

c) indeferimento da documentação apresentada na pré-matrícula;

d) remanejamento automático.

9.3 À 1ª reclassificação concorrerão todos os candidatos que ainda não tenham sido classificados em vaga.

9.4 Somente concorrerão às reclassificações posteriores à 1ª reclassificação, os candidatos que efetuarem 
seu registro de interesse de forma on-line no endereço eletrônico www.vestibular.uerj.br , no período 
estabelecido no calendário (Anexo 1).

9.5 O candidato não poderá alterar os dados do recibo do requerimento de inscrição ao realizar seu registro 
de interesse.

9.6 O candidato que não efetuar o registro de interesse será considerado desistente do processo seletivo e, 
portanto, eliminado do Vestibular Estadual 2023.
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9.7 Ao registrar interesse, o candidato deve imprimir o recibo do registro e mantê-lo sob sua posse para 
eventuais comprovações junto ao DSEA.

9.8 O registro de interesse para continuar concorrendo às vagas não preenchidas após a 1ª reclassificação não 
pressupõe o direito de ocupação de vaga.

9.9 Se, após a última reclassificação prevista no calendário para cada semestre, ainda houver vagas não 
preenchidas, a UERJ poderá divulgar reclassificações especiais para convocação de candidatos que ainda 
estejam aguardando vaga.

9.10 No processo de reclassificação serão observados os critérios estabelecidos no item 6 do Edital de convocação 
do Vestibular Estadual 2023.

9.11 Os casos omissos serão resolvidos pelo DAA/PR-1/UERJ e DSEA/PR-1/UERJ.

10 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1 As disposições, instruções e informações contidas nos Anexos do presente Edital, no endereço eletrônico 
www.vestibular.uerj.br , no recibo do requerimento de inscrição e na capa da prova constituem normas que 
complementarão o presente Edital.

10.2 O candidato impedido de comparecer à UERJ para qualquer procedimento administrativo poderá constituir 
um representante por meio de procuração pública ou particular, neste último caso com firma reconhecida; 
sendo menor de 18 anos, poderá ser representado por seu responsável, mediante documento que comprove 
paternidade, maternidade, guarda ou tutela do candidato.

10.3 O candidato poderá acessar, a qualquer tempo, o sistema de concursos do DSEA para atualizar os dados 
pessoais do seu cadastro, inclusive o endereço residencial, sendo de sua responsabilidade os prejuízos 
decorrentes da não atualização.

10.4 A UERJ, a qualquer tempo, pode utilizar diferentes instrumentos para verificar as informações prestadas 
pelo candidato e, consequentemente, utilizar os meios disponíveis para a aplicação de eventuais sanções 
legais.

10.5 O candidato, no dia de realização da prova, somente poderá anotar suas respostas, para conferência do 
gabarito, no seu CCI.

10.6 Será eliminado do Vestibular Estadual 2023 o candidato que:

a) utilizar, durante a realização das provas, qualquer instrumento de cálculo e/ou qualquer meio de 
obtenção de informações, eletrônicos ou não, tais como calculadoras, computadores, rádios, telefones, 
smartphones, tablets, receptores ou transmissores de dados, imagens, vídeos e mensagens, livros e 
anotações manuscritas ou impressas, similares e afins;

b) se, durante a realização das provas, o telefone celular tocar e estiver fora do envelope plástico;

c) se comunicar verbalmente, por escrito ou por qualquer outra forma, com outro candidato durante a 
realização das provas;

d) fotografar, filmar, registrar e/ou divulgar imagens/vídeos e informações acerca da prova ou do local de 
prova;

e) fizer uso de documentos falsos ou de outros meios ilícitos em qualquer etapa do processo seletivo;

f) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou de terceiros em 
qualquer etapa do processo seletivo;

g) desrespeitar qualquer membro da equipe de aplicação das provas, autoridades presentes ou demais 
candidatos;

h) perturbar, de qualquer modo, a ordem no local de prova, incorrendo em comportamento indevido 
durante a realização da prova;

i) se ausentar da sala sem acompanhamento de um fiscal ou levando qualquer material de prova.
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10.7 O DSEA divulgará, sempre que necessário, editais, normas complementares e avisos oficiais sobre o 
Vestibular Estadual 2023.

10.8 É obrigação do candidato manter-se informado sobre prazos e locais estabelecidos no calendário (Anexo 1), 
bem como sobre editais, normas complementares e avisos oficiais, referentes ao Vestibular Estadual 2023.

10.9 O DSEA não se responsabiliza por eventuais publicações de provas, gabaritos, resultados ou outros tipos 
de materiais por quaisquer meios de divulgação que não sejam os previstos no presente Edital.

10.10 Não serão aceitas quaisquer justificativas para o não cumprimento dos prazos determinados, nem serão 
aceitos documentos após as datas estabelecidas.

10.11 O DSEA poderá enviar aos candidatos e-mail com informações adicionais ou complementares, sendo 
responsabilidade exclusiva do candidato o acesso e a atualização da caixa de mensagens e do correio 
eletrônico.

10.12 Todos os horários citados neste Edital e no calendário (Anexo 1) referem-se à hora oficial de Brasília.

10.13 A legislação a ser aplicada ao Vestibular Estadual 2023 será aquela em vigor na data da publicação deste 
Edital no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro.

10.14 A critério da UERJ, em casos excepcionais e quando constatada a inviabilidade de algum dos cursos 
oferecidos ter início no semestre/turno previstos no presente Edital, se admitirá seu oferecimento em outro 
semestre/turno.

10.15 Os casos omissos serão resolvidos pelo DSEA/PR-1/UERJ em interlocução com o CSEPE - Conselho Superior 
de Ensino, Pesquisa e Extensão da UERJ, ouvida a CPG - Comissão Permanente de Graduação.

10.16 Para dirimir todas as questões oriundas do presente Edital, é competente o Foro da Cidade do Rio de 
Janeiro.
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Anexo1 

Calendário 
 
 

 
 

INSCRIÇÃO 
 

PERÍODO 
 

LOCAL 

 
 

Procedimentos de inscrição 

 

 
03 a 17/10/2022 

www.vestibular.uerj.br 

UERJ (campus Maracanã) 
Laboratório de Informática 
Pavilhão João Lyra Filho - térreo 
Horário: das 10 às 16 horas, em dias úteis 

Envio da documentação do sistema de cotas de forma on-line 
(via sistema) 

03 a 17/10/2022 
Prorrogado até 
18/10/2022 

 

 

Pagamento da taxa de inscrição 
 

03 a 18/10/2022 
 

rede bancária e casas lotéricas 

Solicitação de condições específicas para a realização 
da prova (candidatos portadores de necessidades especiais) 

 
 

 
03 a 18/10/2022 

 
 

 
vestibular@dsea.uerj.br 

Solicitação de atendimento especial para a realização 
da prova (candidatas lactantes) 

Solicitação de inclusão do nome social (candidatos 
amparados pelo Decreto n° 43065, de 08/07/2011) 

Regularização do pagamento da taxa de inscrição 
(pagamento efetuado e inscrição não confirmada) 

 

03 a 19/10/2022 
 

vestibular@dsea.uerj.br 

 
 

CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO 
 

PERÍODO 
 

LOCAL 

Emissão do Cartão de Confirmação de Inscrição a partir de 10/11/2022 www.vestibular.uerj.br 

 

Retificação de dados 
 

10 a 14/11/2022 
 

vestibular@dsea.uerj.br 

 
 

PROVA 
 

PERÍODO 
 

LOCAL 

 

Aplicação da prova 
 

04/12/2022 
local indicado no 
Cartão de Confirmação de Inscrição 

 

Divulgação do gabarito 
 

04/12/2022 
 

www.vestibular.uerj.br 

Divulgação da nota de Redação e do número de acertos 
da prova objetiva 

 

20/12/2022 
 

www.vestibular.uerj.br 

 

Pedido de revisão de notas da Redação 
 

27 a 29/12/2022 
 

www.vestibular.uerj.br 

 
 

SISTEMAS DE COTAS 
 

PERÍODO 
 

LOCAL 

Envio da documentação do sistema de cotas 
de forma on-line (via sistema) 

 

03 a 17/10/2022 
 

www.vestibular.uerj.br 

Divulgação do local, data e horário das entrevistas - 
candidatos às vagas para negros (pretos e pardos) 
indicados pela CPVA 

 
08/11/2022 

 
www.vestibular.uerj.br 

Divulgação da análise da documentação comprobatória e da 
avaliação da CPVA 

 

12/12/2022 
 

www.vestibular.uerj.br 

Solicitação de recurso de forma on-line (via sistema) do 
resultado da análise da documentação comprobatória e da 
avaliação da CPVA 

 
13 a 15/12/2022 

 
www.vestibular.uerj.br 

 

continua 
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SISTEMAS DE COTAS 
 

PERÍODO 
 

LOCAL 

Divulgação do local, data e horário das entrevistas de 
recurso - candidatos às vagas para negros (pretos e pardos) 
indicados pela CPVA 

 
10/01/2023 

 
www.vestibular.uerj.br 

Divulgaçãp da análise da documentação comprobatória e da 
avaliação da CPVA, após recurso 

 

24/01/2023 
 

www.vestibular.uerj.br 

 
 

RESULTADOS E PROCEDIMENTOS DE MATRÍCULA 
 

PERÍODO 
 

LOCAL 

Divulgação das notas da revisão e da classificação 
 
 

 
01/02/2023 

 
 

 
www.vestibular.uerj.br 

Divulgação dos locais para a realização dos procedimentos 
de matrícula 

 

Divulgação do Boletim do Candidato 

 
 
 
 

 
Pré-matrícula da classificação 
(candidatos classificados para o 1º e o 2º semestres): 
preenchimento do requerimento e entrega da 
documentação 

06/02/2023 
(preferencialmente 

candidatos A-D) 

 
 
 
 
 

 
locais divulgados em 
www.vestibular.uerj.br 

07/02/2023 
(preferencialmente 

candidatos E-H) 

08/02/2023 
(preferencialmente 

candidatos I-N) 

09/02/2023 
(preferencialmente 

candidatos O-Z) 

Divulgação do resultado da análise da documentação 
da pré-matrícula da classificação 

 

16/02/2023 
 

www.vestibular.uerj.br 

 

Divulgação da 1ª reclassificação e do 1º remanejamento 
 
 

 
23/02/2023 

 
 

 
www.vestibular.uerj.br 

Divulgação dos locais para a realização dos procedimentos 
de matrícula 

 

Atualização do Boletim do Candidato 

Pré-matrícula da 1ª reclassificação 
(candidatos classificados para o 1º e o 2º semestres): 
preenchimento do requerimento e entrega da 
documentação 

 
 

28/02 a 02/03/2023 

 
locais divulgados em 
www.vestibular.uerj.br 

Registro de interesse em vagas não preenchidas após 
a 1ª reclassificação 

 

28/02 a 12/03/2023 
 

www.vestibular.uerj.br 

Divulgação do resultado da análise da documentação 
da pré-matrícula da 1ª reclassificação 

 

09/03/2023 
 

www.vestibular.uerj.br 

Inscrição em disciplinas da classificação e da 
1ª reclassificação e do 1º remanejamento (candidatos 
classificados e remanejados para o 1º semestre) 

 
13 a 16/03/2023 

 

locais divulgados em 
www.vestibular.uerj.br 

 

Divulgação da 2ª reclassificação e do 2º remanejamento 
 
 

 
25/03/2023 

 
 

 
www.vestibular.uerj.br 

Divulgação dos locais para a realização dos procedimentos 
de matrícula 

 

Atualização do Boletim do Candidato 

 

continua 

http://www.vestibular.uerj.br/
http://www.vestibular.uerj.br/
http://www.vestibular.uerj.br/
http://www.vestibular.uerj.br/
http://www.vestibular.uerj.br/
http://www.vestibular.uerj.br/
http://www.vestibular.uerj.br/
http://www.vestibular.uerj.br/
http://www.vestibular.uerj.br/
http://www.vestibular.uerj.br/
http://www.vestibular.uerj.br/


3 VESTIBULAR ESTADUAL 2023 EXAME ÚNICO MANUAL DO CANDIDATO ANEXO 1 
 

 

RESULTADO E PROCEDIMENTOS DE MATRÍCULA 
 

PERÍODO 
 

LOCAL 

Pré-matrícula da 2ª reclassificação 
(candidatos classificados para o 1º e o 2º semestres): 
preenchimento do requerimento e entrega da 
documentação 

 
 
 

29 e 30/03/2023 

 
 

 
locais divulgados em 
www.vestibular.uerj.br 

Inscrição em disciplinas da 2ª reclassificação e do 
2º remanejamento (candidatos classificados e remanejados 
para o 1º semestre) 

Divulgação do resultado da análise da documentação 
da pré-matrícula da 2ª reclassificação 

 

06/04/2023 
 

www.vestibular.uerj.br 

 

Divulgação da 3ª reclassificação e do 3º remanejamento 
 
 

 
12/04/2023 

 
 

 
www.vestibular.uerj.br 

Divulgação dos locais para a realização dos procedimentos 
de matrícula 

 

Atualização do Boletim do Candidato 

Pré-matrícula da 3ª reclassificação 
(candidatos classificados para o 1º e o 2º semestres): 
preenchimento do requerimento e entrega da 
documentação 

 
 
 

17 e 18/04/2023 

 
 

 
locais divulgados em 
www.vestibular.uerj.br 

Inscrição em disciplinas da 3ª reclassificação e do 
3º remanejamento (candidatos classificados e remanejados 
para o 1º semestre) 

Divulgação do resultado da análise da documentação 
da pré-matrícula da 3ª reclassificação 

 

27/04/2023 
 

www.vestibular.uerj.br 

Inscrição em disciplinas da classificação, 
da 1ª a 3ª reclassificações e do 1º ao 3º remanejamentos 
(candidatos classificados para o 2º semestre) 

 
24 a 27/07/2023 

 

locais divulgados em 
www.vestibular.uerj.br 

 

Divulgação da 4ª reclassificação 
 
 

 
05/08/2023 

 
 

 
www.vestibular.uerj.br 

Divulgação dos locais para a realização dos procedimentos 
de matrícula 

 

Atualização do Boletim do Candidato 

Pré-matrícula da 4ª reclassificação: preenchimento 
do requerimento e entrega da documentação 

 

 
10 e 11/08/2023 

 

locais divulgados em 
www.vestibular.uerj.br  

Inscrição em disciplinas da 4ª reclassificação 

Divulgação do resultado da análise da documentação 
da pré-matrícula da 4ª reclassificação 

 

19/08/2023 
 

www.vestibular.uerj.br 

 

Divulgação da 5ª reclassificação 
 
 

 
23/08/2023 

 
 

 
www.vestibular.uerj.br 

Divulgação dos locais para a realização dos procedimentos 
de matrícula 

 

Atualização do Boletim do Candidato 

Pré-matrícula da 5ª reclassificação: preenchimento 
do requerimento e entrega da documentação 

 

 
28 e 29/08/2023 

 

locais divulgados em 
www.vestibular.uerj.br  

Inscrição em disciplinas da 5ª reclassificação 

Divulgação do resultado da análise da documentação 
da pré-matrícula da 5ª reclassificação 

 

06/09/2023 
 

www.vestibular.uerj.br 
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Anexo 2 

Quadro de Cursos / Vagas 
I. UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO / UERJ

G
R

U
PO

CURSO

C
Ó

D
IG

O
 D

A
S 

SU
B

O
PÇ

Õ
ES

TURNO

VAGAS VAGAS

TO
TA

L1º SEMESTRE 2º SEMESTRE

N
Ã

O
 

R
ES

ER
V

A
D

A
S RESERVADAS

N
Ã

O
 

R
ES

ER
V

A
D

A
S RESERVADAS

NEGROS/ 
INDÍGENAS/

QUILOMBOLAS

REDE 
PÚBLICA D / F *

NEGROS/ 
INDÍGENAS/

QUILOMBOLAS

REDE 
PÚBLICA D / F *

I

Administração (RIO)
A1 manhã 33 12 12 3 - - - -

120
A2 tarde/noite - - - - 33 12 12 3

Ciências Contábeis (RIO)
A3 manhã 33 12 12 3 - - - -

120
A4 tarde/noite - - - - 33 12 12 3

Ciências Econômicas (RIO)
A5 manhã/tarde 38 14 14 4 - - - -

140
A6 tarde/noite - - - - 38 14 14 4

II Arquitetura e Urbanismo 
(PETRÓPOLIS)

A7 manhã/tarde 13 5 5 2 - - - -
50

A8 tarde/noite 13 5 5 2 - - - -

III

Design (RIO) A9 integral 22 8 8 2 - - - - 40

Relações Internacionais 
(RIO) B1 manhã/tarde 22 8 8 2 - - - - 40

IV

Ciências Atuariais (RIO)
(A partir do 5° período,  
somente noite.)

B2 noite 11 4 4 1 - - - -
40

B3 manhã - - - - 11 4 4 1

Ciência da Computação 
(RIO)

B4 manhã 33 12 12 3 - - - -
120

B5 noite - - - - 33 12 12 3

Engenharia Ambiental  
e Sanitária (RIO)

B6 manhã/tarde 22 8 8 2 - - - -
80

B7 tarde/noite - - - - 22 8 8 2

Engenharia Cartográfica 
(RIO)
(Turno manhã/tarde: aulas 
predominantemente pela manhã; 
turno tarde/noite: aulas 
predominantemente à tarde. 
Aulas a partir do 5º período: 
somente no turno tarde/noite, 
predominantemente à tarde.)

B8 manhã/tarde 11 4 4 1 - - - -
40

B9 tarde/noite - - - - 11 4 4 1

Engenharia Civil (RIO)
(Turno manhã/tarde: aulas 
predominantemente pela manhã; 
turno tarde/noite: aulas 
predominantemente à tarde  
Ênfases: Construção Civil e 
Estruturas.)

C1 manhã/tarde 33 12 12 3 - - - -
120

C2 tarde/noite - - - - 33 12 12 3

Engenharia de 
Computação 
(NOVA FRIBURGO)

C3 integral 22 8 8 2 - - - - 40

Engenharia de Materiais 
(ZONA OESTE) C4 integral 27 10 10 3 - - - - 50

Engenharia de Produção  
(RESENDE)
(A partir do 7° período,  
somente noite)

C5 tarde/noite 27 10 10 3 - - - -
100

C6 tarde/noite - - - - 27 10 10 3

1
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R
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N
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R
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NEGROS/ 
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PÚBLICA D / F *
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IV

Engenharia de Produção 
(RIO) 
(Turno manhã/tarde: aulas 
predominantemente pela 
manhã; turno tarde/noite: aulas 
predominantemente à tarde.)

C7 manhã/tarde 22 8 8 2 - - - -
80

C8 tarde/noite - - - - 22 8 8 2

Engenharia de Produção 
(ZONA OESTE)

D1 tarde/noite 16 6 6 2 - - - -
60

D2 tarde/noite - - - - 16 6 6 2

Engenharia Elétrica (RIO)
(Turno manhã/tarde: aulas 
predominantemente pela manhã; 
turno tarde/noite: aulas 
predominantemente à tarde. 
Ênfases: Sistemas e Computação, 
Sistemas de Potência, Sistemas 
Eletrônicos e Telecomunicações.)

D3 manhã/tarde 55 20 20 5 - - - -
200

D4 tarde/noite - - - - 55 20 20 5

Engenharia Mecânica 
(NOVA FRIBURGO)

D5 integral 22 8 8 2 - - - -
80

D6 integral - - - - 22 8 8 2

Engenharia Mecânica 
(RESENDE)

(A partir do 8º período, todas as 
disciplinas serão oferecidas no 
turno da noite)

D7 manhã/tarde 27 10 10 3 - - - -
100

D8 manhã/tarde - - - - 27 10 10 3

Engenharia Mecânica (RIO)
(Turno manhã/tarde: aulas 
predominantemente pela manhã; 
turno tarde/noite: aulas 
predominantemente à tarde.)

E1 manhã/tarde 22 8 8 2 - - - -
80

E2 tarde/noite - - - - 22 8 8 2

Estatística (RIO)
(A partir do 5° período,  
somente noite.)

E3 noite 16 6 6 2 - - - -
60

E4 manhã - - - - 16 6 6 2

Física (RIO)
(Turno manhã/tarde: aulas 
predominantemente pela manhã; 
turno tarde/noite: aulas 
predominantemente à noite.)

E5 manhã/tarde 55 20 20 5 - - - -
178

E6 tarde/noite - - - - 42 16 16 4

Matemática  
(DUQUE DE CAXIAS) E7 manhã 22 8 8 2 - - - - 40

Matemática (RIO)

F1 manhã 27 10 10 3 - - - -

200
F2 noite 27 10 10 3 - - - -

F3 manhã - - - - 27 10 10 3

F4 noite - - - - 27 10 10 3



IV

Matemática  
(SÃO GONÇALO)

F5 tarde/noite 22 8 8 2 - - - -
80

F6 tarde/noite - - - - 22 8 8 2

Oceanografia (RIO) F7 manhã/tarde 22 8 8 2 - - - - 40

Tecnologia em Construção 
Naval (ZONA OESTE)

F8 tarde/noite 16 6 6 2 - - - -
60

F9 tarde/noite - - - - 16 6 6 2

V

Ciências  
Biológicas                                                                                                         
(RIO)

G1 integral 11 4 4 1 - - - -

120

G2 integral - - - - 11 4 4 1

G3 integral 22 8 8 2 - - - -

G4 integral - - - - 22 8 8 2

Ciências Biológicas                                                                                                                 
(SÃO GONÇALO)

G5 tarde/noite 22 8 8 2 - - - -
80

G6 tarde/noite - - - - 22 8 8 2

Ciências Biológicas  
(ZONA OESTE)
(ênfase Biotecnologia e 
Produção)

G7 integral 16 6 6 2 - - - -
60

G8 integral - - - - 16 6 6 2

Ciências Biológicas  
(ZONA OESTE)
(ênfase Gestão Ambiental)

H1 integral 16 6 6 2 - - - -
60

H2 integral - - - - 16 6 6 2

Educação  
Física  
(RIO)

H3 manhã/tarde 16 6 6 2 - - - -

120
H4 manhã/tarde - - - - 16 6 6 2

H5 manhã/tarde 16 6 6 2 - - - -

H6 manhã/tarde - - - - 16 6 6 2

Enfermagem (RIO) 
H7 integral 22 8 8 2 - - - -

80
H8 integral - - - - 22 8 8 2

Medicina (RIO) J1 integral 57 21 21 5 - - - - 104

Nutrição (RIO)
J2 manhã/tarde 23 9 9 3 - - - -

88
J3 manhã/tarde - - - - 23 9 9 3

Odontologia (RIO)
J4 integral 16 6 6 2 - - - -

60
J5 integral - - - - 16 6 6 2

Licenciatura

Bacharelado

Licenciatura

Bacharelado
(O aluno escolherá 
uma das três 
ênfases, ao final 
do 4º período: 
Meio Ambiente  
e Biodiversidade; 
Biotecnologia; 
Saúde.)
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A
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N
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O
 

R
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A
D

A
S RESERVADAS

NEGROS/ 
INDÍGENAS/

QUILOMBOLAS

REDE 
PÚBLICA D / F *

NEGROS/ 
INDÍGENAS/

QUILOMBOLAS

REDE 
PÚBLICA D / F *
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VII

Artes  
Visuais 
(RIO) 

L6 manhã 11 4 4 1 - - - -

70
L7 noite 11 4 4 1 - - - -

L8 manhã 8 3 3 1 - - - -

L9 noite 8 3 3 1 - - - -

Direito (RIO)
(Caso haja necessidade, parte 
da carga horária curricular 
poderá ser oferecida aos 
sábados pela manhã.)

M1 manhã/tarde 42 16 16 4 - - - -

312
M2 tarde/noite 42 16 16 4 - - - -

M3 manhã/tarde - - - - 42 16 16 4

M4 tarde/noite - - - - 42 16 16 4

História da Arte (RIO)
M5 manhã 8 3 3 1 - - - -

30
M6 noite 8 3 3 1 - - - -

Jornalismo (RIO)
M7 manhã/tarde 13 5 5 2 - - - -

50
M8 tarde/noite - - - - 13 5 5 2

Relações Públicas (RIO)
N1 manhã/tarde 13 5 5 2 - - - -

50
N2 tarde/noite - - - - 13 5 5 2

VIII

Engenharia Química 
(RESENDE)

N3 integral 27 10 10 3 - - - -
100

N4 integral - - - - 27 10 10 3

Engenharia Química (RIO)
N5 noite 24 9 9 3 - - - -

90
N6 manhã - - - - 24 9 9 3

Licenciatura

Bacharelado
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TURNO
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L1º SEMESTRE 2º SEMESTRE

N
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V

A
D

A
S RESERVADAS

N
Ã

O
 

R
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V

A
D

A
S RESERVADAS

NEGROS/ 
INDÍGENAS/

QUILOMBOLAS

REDE 
PÚBLICA D / F *

NEGROS/ 
INDÍGENAS/

QUILOMBOLAS

REDE 
PÚBLICA D / F *
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VI

Arqueologia (RIO) J6 manhã/tarde 16 6 6 2 - - - - 30

Ciências Sociais (RIO)
J7 manhã 27 10 10 3 - - - -

100
J8 noite 27 10 10 3 - - - -

Filosofia (RIO)
K1 manhã 27 10 10 3 - - - -

100
K2 noite 27 10 10 3 - - - -

História (RIO)
K3 manhã 27 10 10 3 - - - -

100
K4 noite 27 10 10 3 - - - -

História (SÃO GONÇALO)
K5 tarde/noite 22 8 8 2 - - - -

80
K6 tarde/noite - - - - 22 8 8 2

Pedagogia  
(DUQUE DE CAXIAS)

K7 manhã 44 16 16 4 - - - -
200

K8 noite 66 24 24 6 - - - -

Pedagogia  
(SÃO GONÇALO)

L1 manhã 22 8 8 2 - - - -

120L2 noite 22 8 8 2 - - - -

L3 noite - - - - 22 8 8 2

Serviço Social (RIO)
L4 noite 27 10 10 3 - - - -

100
L5 noite - - - - 27 10 10 3



IX

Geografia  
(DUQUE DE CAXIAS)
(Meio Ambiente.)

N7 manhã 22 8 8 2 - - - -
70

N8 noite 16 6 6 2 - - - -

Geografia (RIO)
O1 tarde/noite 19 7 7 2 - - - -

70
O2 tarde/noite - - - - 19 7 7 2

Geografia (SÃO 
GONÇALO)

O3 manhã/tarde 27 10 10 3 - - - -

140O4 tarde/noite 24 9 9 3 - - - -

O5 tarde/noite - - - - 24 9 9 3

Turismo (RIO) O6 tarde/noite 22 8 8 2 - - - - 40

X

Engenharia Metalúrgica 
(ZONA OESTE) O7 integral 27 10 10 3 - - - - 50

Geologia (RIO) O8 integral 16 6 6 2 - - - - 30

XI

Letras: Inglês/Literaturas                                                                                                 
(RIO)
(Para acompanhar com êxito  
as aulas das disciplinas 
ministradas em inglês, é 
recomendável o conhecimento 
prévio da língua inglesa,  
em nível intermediário.)

P1 tarde/noite 19 7 7 2 - - - -

70
P2 manhã/tarde - - - - 19 7 7 2

XII

Letras: Português/Alemão                                                                                           
(RIO) P3 tarde/noite 13 5 5 2 - - - - 25

Letras: Português/
Espanhol                                                                            
(RIO)

P4 tarde/noite 11 4 4 1 - - - -
44

P5 manhã/tarde - - - - 12 5 5 2

Letras: Português/Francês                                                      
(RIO)

P6 tarde/noite 11 4 4 1 - - - -
40

P7 manhã/tarde - - - - 11 4 4 1

Letras: Português/Grego                                                                                     
(RIO) P8 tarde/noite 8 3 3 1 - - - - 15

Letras: Português/Italiano                                                                          
(RIO)

Q1 tarde/noite 11 4 4 1 - - - -
44

Q2 manhã/tarde - - - - 12 5 5 2

Letras: Português/Japonês                                                          
(RIO) Q3 manhã/tarde - - - - 11 4 4 1 20

Letras: Português/Latim                                                                             
(RIO) Q4 tarde/noite 11 4 4 1 - - - - 20

Letras:  Português/
Literaturas (RIO)

Q5 tarde/noite 19 7 7 2 - - - -
70

Q6 manhã/tarde - - - - 19 7 7 2

Letras  
(SÃO  
GONÇALO)

Q7 tarde/noite 22 8 8 2 - - - -

160
Q8 tarde/noite - - - - 22 8 8 2

R1 tarde/noite 22 8 8 2 - - - -

R2 tarde/noite - - - - 22 8 8 2

XIII Psicologia (RIO)
R3 noite 25 10 10 3 - - - -

96
R4 tarde - - - - 25 10 10 3

Português/ 
Inglês

Português/ 
Literaturas
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XIV Química (RIO)
R5 noite 13 5 5 2 - - - -

50
R6 manhã - - - - 13 5 5 2

XV Pedagogia (RIO)

S1 manhã/tarde 49 18 18 5 - - - -

360
S2 tarde/noite 49 18 18 5 - - - -

S3 manhã/tarde - - - - 49 18 18 5

S4 tarde/noite - - - - 49 18 18 5

XVI

Ciência da Computação 
(ZONA OESTE)

S5 integral 16 6 6 2 - - - -
60

S6 integral - - - - 16 6 6 2

Tecnologia em Análise 
e Desenvolvimento de 
Sistemas (ZONA OESTE)

S7 noite 16 6 6 2 - - - -
60

S8 noite - - - - 16 6 6 2

XVII Farmácia (ZONA OESTE)
T1 integral 16 6 6 2 - - - -

60
T2 integral - - - - 16 6 6 2

* D / F - vagas reservadas para pessoas com deficiência e para filhos de policiais civis e militares, de bombeiros militares e de inspetores  
de segurança e administração penitenciária, mortos ou incapacitados em razão do serviço.
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Anexo 3   

Instruções Específicas  
para os candidatos  
às vagas do Sistema  
de Cotas

1 DAS INFORMAÇÕES PRELIMINARES

1.1  Para concorrer às vagas reservadas de todos os grupos do sistema de cotas, o candidato deve:

a) preencher os requisitos indicados no item 1.5 do Edital de Convocação;

b) atender à condição de carência socioeconômica definida como renda per capita (por pessoa da família) mensal 
bruta igual ou inferior a R$ 1.818,00 (um mil, oitocentos e dezoito reais).

1.1.1 Para calcular a renda per capita, utiliza-se a RENDA BRUTA (sem os descontos) de todas as pessoas 
relacionadas no Formulário de Informações Socioeconômicas - FIS, que residam com o candidato.

1.2 A documentação comprobatória tanto da condição de carência socioeconômica quanto dos requisitos exigidos 
para cada um dos grupos de cotas deve ser enviada exclusivamente de forma on-line no link correspondente ao 
documento, via sistema, no período indicado no calendário (Anexo 1).

1.2.1 Para envio da documentação, cada documento deve ser escaneado ou fotografado. É imperativo que todas 
as informações do documento fiquem nítidas e legíveis.

2 DA COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA

2.1 O candidato deverá enviar de forma on-line, via sistema, toda documentação comprobatória de sua situação 
socioeconômica, de acordo com as informações declaradas no FIS.

2.2 É de responsabilidade do candidato o envio da documentação contendo o valor da RENDA BRUTA mensal 
atualizada que possibilite a realização do cálculo da renda per capita e a caracterização da condição de carência.

2.3 Em função da análise socioeconômica realizada da documentação apresentada inicialmente, poderão ser cobrados 
novos documentos não elencados anteriormente para esclarecimento de situações não indicadas no FIS, que 
causem dúvida ou impliquem em desdobramentos para a realização final da referida análise.
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RELAÇÃO DE DOCUMENTOS MÍNIMOS PARA COMPROVAÇÃO DE RENDA FAMILIAR

IDENTIFICAÇÃO

PARA QUAIS PESSOAS/SITUAÇÕES DOCUMENTO ONDE CONSEGUIR

Todas as pessoas do grupo familiar a partir 
de 18 anos RG

Todas as pessoas do grupo familiar a partir 
de 18 anos

Cadastro de Pessoa Física (CPF)

Caso o número do CPF conste no 
documento de identidade a apresentação 
desse documento não é necessária

Caso não possua este documento, clique 
em Inscrição CPF Internet

Caso o documento tenha sido perdido, 
a 2ª via pode ser retirada on-line em 
Impressão do Comprovante de Inscrição 
no CPF

Todas as pessoas do grupo familiar 
menores de 18 anos Certidão de Nascimento ou RG

Em caso de pais/responsável legal ou 
cônjuge falecido Certidão de Óbito

Para pais/responsável legal ou 
candidato(a) separado

Certidão de Casamento com sentença 
completa de divórcio

Para pais/responsável legal ou 
candidato(a) s separados sem legalização 
e/ou que nunca se casaram oficialmente

Declaração de Separação não legalizada Declaração I

Para todos os casos em que há extensão 
do grupo familiar e para situações em 
que os responsáveis não sejam os pais 
biológicos

Sentença judicial que comprove a 
guarda, a tutela ou a curatela, para 
casos de ampliação do grupo familiar

Considera-se como ampliação do grupo 
familiar a incorporação de outras pessoas 
como: primo, sobrinho e outros que 
passaram a integrar o grupo familiar

RENDA

PARA QUAIS PESSOAS/SITUAÇÕES DOCUMENTO ONDE CONSEGUIR

Todas as pessoas do grupo familiar a partir 
de 18 anos

Caso algum menor de 18 anos já exerça 
atividade remunerada e possua a CTPS 
deve apresentar as páginas solicitadas

Carteira de Trabalho e Previdência 
Social (CTPS)

Páginas de Identificação, páginas 
Qualificação Civil, páginas de Contrato 
de Trabalho (último contrato de trabalho 
assinado e da próxima em branco) e 
Anotações Gerais, quando houver.

Caso não haja registros, comprovar com 
as duas primeiras páginas de contrato de 
trabalho em branco.

Caso não tenha o documento ou este 
tenha sido perdido/roubado deverá ser 
apresentada, obrigatoriamente, a Carteira 
de Trabalho Digital.

Documento obrigatório inclusive para 
funcionários públicos, empresários, 
autônomos, desempregados, aposentados 
ou aqueles que nunca tiveram registro na 
Carteira de Trabalho.

https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-a-
carteira-de-trabalho

https://www.gov.br/pt-br/temas/carteira-
de-trabalho-digital

Todas as pessoas do grupo familiar que 
receberam remuneração de trabalho 
assalariado

Contracheques referentes aos meses  
de junho, julho e agosto de 2022

Os contracheques devem ser de todos os 
vínculos trabalhistas
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RENDA

PARA QUAIS PESSOAS/SITUAÇÕES DOCUMENTO ONDE CONSEGUIR

Todas as pessoas do grupo familiar que 
receberam remuneração como trabalhador 
doméstico referente aos meses junho, 
julho e agosto de 2022

Declaração do empregador informando 
RENDA BRUTA dos últimos três meses

OU

eSocial do empregador

- Não serão considerados no cálculo de 
renda per capita 1/3 de férias, auxílio 
transporte e 13º salário

- Na declaração do empregador deverá 
constar: nome completo, endereço, RG e 
CPF do empregador.

- Anexar uma cópia do RG do empregador

Todas as pessoas do grupo familiar que 
exercem Trabalho informal (sem registro 
em carteira e/ou vínculo empregatício)

Declaração de Trabalho Informal

Documento obrigatório para todos os 
trabalhadores informais, inclusive aqueles 
que realizam atividades esporádicas

Declaração II

Todas as pessoas do grupo familiar com 
rendimentos de Aposentadoria, Pensão 
ou Benefício (Auxílio-doença, Auxílio-
acidente, Salário maternidade, BPC) pelo 
INSS, órgão privado ou regime próprio

Comprovante de recebimento do 
último mês do benefício de órgão 
previdenciário privado e/ou público, 
ou de regime próprio, no qual conste o 
valor bruto, 

OU

Histórico de Créditos emitido pela 
previdência social onde conste o valor 
de crédito, identificação e número de 
benefício.

Atenção para o cadastramento de login 
e senha no site do INSS. Cadastre sua 
senha pela internet tendo em mãos sua(s) 
Carteira(s) de Trabalho, RG e CPF. Não 
serão aceitos comprovantes de saques e 
extratos bancários

Benefícios pagos pelo INSS: Meu INSS

Órgão privado ou regime próprio de 
previdência: verificar com o órgão pagador 
onde está disponível o comprovante deste 
pagamento

https://meu.inss.gov.br/central/index.html

Membros do grupo familiar que recebem 
algum outro benefício além do 
previdenciário

Declaração de Rendimento além do 
benefício previdenciário

Documento obrigatório para aposentados 
e pensionistas

Declaração III

Todas as pessoas do grupo familiar, 
inclusive o(a) candidato(a), que receberam 
remuneração de estágio ou de bolsa 
acadêmica referente a um dos meses 
dentre junho, julho e agosto de 2022.

Contrato de estágio/bolsa acadêmica 
ou declaração da instituição de 
ensino, informando o valor mensal da 
remuneração

Junto ao campo de Estágio ou Instituição 
de Ensino

Todas as pessoas do grupo familiar, 
a partir de 18 anos, inclusive o(a) 
candidato(a), sem nenhum rendimento 
nos últimos três meses , ou que nunca 
exerceram atividade remunerada

Declaração de Ausência de Rendimentos

Documento obrigatório inclusive para 
pessoas do lar, sem rendimentos, 
desempregados, pessoas que nunca 
trabalharam e candidato(a)s maiores  
de 18 anos sem renda

Declaração IV

Todos os imóveis de propriedade dos 
membros do grupo familiar além da 
moradia, que geraram rendimentos de 
aluguel nos últimos três meses

Declaração de recebimento de aluguel

A declaração deve ser assinada pelo 
proprietário do imóvel.

Caso o imóvel não esteja alugado indicar 
"0" (zero) como valor recebido e informar 
a situação por meio de declaração 
assinada e datada

Declaração V
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RENDA

PARA QUAIS PESSOAS/SITUAÇÕES DOCUMENTO ONDE CONSEGUIR

- Candidato(a) com pai e/ou mãe falecidos 
ou divorciados; 

- Membros do grupo familiar divorciados; 

- Membros do grupo familiar, menores de 
24 anos, cujo pai ou mãe não faça parte do 
grupo familiar.

Declaração de recebimento de Pensão 
Alimentícia

Cada um dos membros do grupo familiar 
na situação descrita deverá emitir sua 
própria declaração, com exceção dos 
menores de 18 anos, cuja declaração 
deverá ser assinada pelo responsável.

- Caso não receba pensão indicar 0 (zero) 
como valor recebido

Declaração VI

- Todas as pessoas do grupo familiar 
maiores de 18 anos, inclusive 
trabalhadores informais, empresários ou 
aqueles que nunca exerceram atividade 
remunerada devem emitir CNIS atualizado 
no site do INSS.

Cadastro Nacional de Informações 
Sociais (CNIS) Atualizado - Extrato de 
Vínculos e  Contribuições Previdenciárias 

Disponibilizado pela Previdência 
Social, constando todas as relações 
previdenciárias e detalhamento de 
remunerações

Documento Obrigatório.

Atenção para o cadastramento de login e 
senha no site do INSS. Cadastre sua

senha pela internet tendo em mãos sua(s) 
Carteira(s) de Trabalho, RG e CPF

Quem é correntista da Caixa Econômica 
Federal ou Banco do Brasil pode imprimir 
este documento nos terminais de 
atendimento (caixas eletrônicos).

Meu INSS: 
https://meu.inss.gov.br/central/index.html

Todas as pessoas do grupo familiar que 
declararam IRPF do Exercício 2022/ ano 
Calendário 2021.

Declaração completa do Imposto de 
Renda de Pessoa Física (IRPF),

acompanhada do RECIBO DE ENTREGA 
do referido exercício.

Obrigatório inclusive para os casos em 
que a declaração de imposto de renda 
não gerou imposto a pagar nem a restituir. 
Caso o documento apresente bens (ex.: 
veículos, imóveis) ou rendimentos, que 
foram vendidos caberá ao candidato(a 
apresentar os documentos que 
comprovem a situação atual, por meio do 
recibo oficial de compra e venda. Em casos 
de Aplicações Financeiras (poupanças, 
fundo de investimentos, ações, entre 
outros) deverão ser apresentados Extratos 
Bancários atualizados

- Havendo Declaração Retificadora, deverá 
ser apresentada a Declaração Original e 
os respectivos comprovantes de entrega, 
bem como a justificativa para Retificação.

Todas as pessoas do grupo familiar, a 
partir de 18 anos, que não declararam 
IRPF do Exercício 2022/ ano Calendário 
2021.

Comprovante de situação de 
inexistência de Declaração de Imposto 
de Renda do referido exercício.

No documento deverá constar a seguinte 
mensagem: "Sua declaração não consta na 
base de dados da Receita Federal".

Qualquer outra mensagem indica que 
a pessoa foi declarante de Imposto de 
Renda e deve apresentar a Declaração 
completa

Disponível em Consulta Restituições IRPF:

https://www.gov.br/receitafederal/pt-br

Todas as pessoas da família com Cadastro 
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)

Contrato Social ou Ficha de Firma 
Individual
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RENDA

PARA QUAIS PESSOAS/SITUAÇÕES DOCUMENTO ONDE CONSEGUIR

Todas as pessoas da família com Cadastro 
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)

Comprovante de Inscrição e de Situação 
Cadastral de Pessoa Jurídica

ATENÇÃO: Caso a empresa esteja 
inativa ou inapta, a apresentação deste 
documento permanece obrigatória.

Disponível em Emissão de Comprovante 
de Inscrição e de Situação Cadastral

Todas as pessoas do grupo familiar com 
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 
(CNPJ)

Declaração de Faturamento da empresa 
referente aos junho, julho e agosto de 
2022.

Documento obrigatório para todos os 
CNPJ ativos. Na referida declaração 
descrever Receitas e Despesas, 
obrigatoriamente

com Contador devidamente registrado em 
Conselho de Classe

Todas as pessoas do grupo familiar com 
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 
(CNPJ)

Declaração Comprobatória de 
Percepção de Rendimentos (DECORE), 
referente à renda dos últimos seis meses  
(de março a agosto de 2022)

Somente será aceita a DECORE conforme 
Resolução do Conselho Federal de 
Contabilidade nº 1.364 de 25/11/2011, 
obrigatoriamente contendo rendimentos 
referentes à retirada de pró- labore

e distribuição de lucros (rendimentos 
tributáveis e não tributáveis) dos últimos 
seis meses.

com Contador devidamente registrado em 
Conselho de Classe

Todas as pessoas do grupo familiar com 
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 
(CNPJ)

Declaração de Imposto de Renda de  
Pessoa Jurídica - IRPJ 2022

DEFIS Completo + Recibo de Entrega 
(Empresas enquadradas como Simples 
Nacional) 

OU

Escrituração Contábil Fiscal - ECF 
(Demais Empresas)

Apresentar o Recibo do ECF + Sped 
página do Y600

- Obrigatório inclusive para empresa ativa 
que esteve em inatividade no ano. Nesse 
caso deverá ser apresentada a Declaração 
de Inatividade.

Todas as pessoas do grupo familiar 
que tenham inscrição como 
Microempreendedores Individuais - MEI

Certificado de Microempreendedor 
Individual

E

Declaração Anual do Simples Nacional 
do Microempreendedor Individual 
(DASN- SIMEI)

- Obrigatório para pessoa jurídica na 
qualidade de Microempreendedor.

Todas as pessoas do grupo familiar 
que tenham inscrição como 
Microempreendedores Individuais - MEI

Apresentar Declaração de Renda de 
Microempreendedor Declaração VII

Para famílias beneficiárias de Programas 
Sociais

Comprovante de recebimento do 
Benefício ou Programa Social contendo 
o último valor recebido

Para famílias beneficiárias e/ou 
cadastradas em Programas Sociais / 
Candidatos que POSSUEM Cadastro Único

CadÚnico

Apresentar a FOLHA RESUMO 
CADASTRO ÚNICO – V7 que apresenta 
número de Identificação Social-NIS 
associado ao candidato, a renda per capita 
familiar e os componentes do núcleo 
familiar

Caso não tenha a Folha Resumo Cadastro 
Único – V7 o candidato poderá emitir uma 
via em Consulta Cidadão - Cadastro Único



MORADIA

PARA QUAIS PESSOAS/SITUAÇÕES DOCUMENTO ONDE CONSEGUIR

Enviar um comprovante diferente em 
nome de cada uma das pessoas que 
fazem parte do grupo familiar, incluídos 
os menores de idade (respeitadas as 
observações ao lado)

Comprovante de Residência: um dos 
seguintes documentos:

- Contas de água ou telefone fixo (a 
mais recente)

- Fatura de cartão de crédito,

- Correspondência bancária,

- Boleto bancário,

- Nota fiscal de compras,

- Declaração emitida por órgãos de 
saúde (posto de saúde, por exemplo), 
educacional (creche/escola) e/ou 
declaração de Associação de Moradores

Nos casos de pais separados de fato, 
mas casados legalmente ou que nunca 
foram casados e vivem em casas distintas, 
apresentar comprovante de residência em 
nome de cada um deles. O documento 
deve ser nominal, constar o endereço 
completo do  imóvel e estar legível

Nestes casos, o candidato mora apenas 
com um dos genitores.

Enviar comprovante de residência do pai 
OU comprovante de residência da mãe 
que não mora com o candidato, conforme 
relação acima.

(Pai ou mãe que mora com o candidato 
já deve obrigatoriamente enviar o 
comprovante de residência por ser parte 
do grupo familiar).

Nos casos onde o candidato more com 
outras pessoas que não sejam pai e mãe.

Enviar comprovante de residência do pai 
E comprovante de residência da mãe, 
conforme relação acima.

Conta de Energia Elétrica (respeitadas as 
observações ao lado)

Conta de Energia Elétrica  
(a mais recente)

Deve ser apresentada a parte da conta 
onde estejam visíveis o consumo apurado 
e a data de vencimento (interior da conta).

OU

Declaração de Não recebimento da 
Cobrança de Energia Elétrica.

Declaração VIII

OU

Declaração de cobrança de energia 
elétrica em nome de terceiros.

Declaração IX

Para imóvel próprio Escritura do Imóvel ou Promessa de 
Compra e Venda

Para famílias que residem de aluguel
Contrato de Aluguel

Recibos dos últimos 3 meses de aluguel

Imóvel cedido Declaração informando a cessão, datada 
e assinada pelo cedente Declaração X

Imóvel de posse ou ocupação Declaração da Associação de Moradores 
ou equivalente Declaração XI

Outra situação de moradia Declaração explicando a situação, 
datada e assinada pelo cedente
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3 DA DOCUMENTAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA OPÇÃO DE COTA

3.1 Se concorrente ao grupo de cota para estudantes oriundos da rede pública de ensino, o candidato deve enviar 
de forma on-line, via sistema, a documentação especificada, devidamente assinada, carimbada e legível, a seguir:

3.1.1 Para o candidato que já concluiu o ensino médio:

a) histórico escolar que comprove que o candidato cursou todas as séries do ensino médio em escolas 
públicas de todo o território nacional;

b) comprovantes oficiais que indiquem que a instituição é pública municipal, estadual ou federal, caso o 
histórico escolar não apresente o nome da instituição de ensino por extenso ou a clara referência de 
sua condição pública;

c) diploma ou certificado de conclusão do ensino médio ou, na impossibilidade de apresentação desses 
documentos, certidão ou declaração equivalente, conforme o modelo Declaração XII (Declaração de 
Conclusão do Ensino Médio), disponível no final deste Anexo, que atestem a conclusão do ensino médio, 
não sendo aceitas declarações de conclusão de série.

3.1.2 Para o candidato que está cursando o último ano do ensino médio:

a) declaração de estar cursando o último ano do ensino médio, especificando também ano, série e 
estabelecimento de ensino em que cursou cada uma das séries anteriores do ensino médio, conforme 
o modelo Declaração XIII (Declaração de que está cursando o Ensino Médio), disponível no final deste 
Anexo;

b) comprovante oficial que indique que a instituição é pública municipal, estadual ou federal, caso o histórico 
escolar não apresente o nome da instituição de ensino por extenso ou a clara referência de sua condição 
pública.

3.2 Se concorrente ao grupo de cota para estudantes negros (pretos e pardos), o candidato deve enviar de forma 
on-line, via sistema:

a) autodeclaração assinada, obrigatoriamente conforme modelo abaixo, enfatizando o conjunto das suas 
características físicas (fenótipo), acompanhada de uma fotografia colorida, com boa iluminação, pegando rosto 
e ombros;

b) além da foto da autodeclaração, o candidato deve enviar, obrigatoriamente, mais duas outras fotos coloridas, 
com boa iluminação, pegando rosto e ombros: uma de frente e outra de perfil.

3.3 Se concorrente ao grupo de cota para estudantes indígenas, o candidato deve enviar de forma on-line, via sistema:

a) autodeclaração assinada da sua condição de indígena ou de descendente direto de indígenas nacionais, 
obrigatoriamente conforme modelo abaixo; 

b) além da autodeclaração, o candidato ainda deverá enviar pelo menos um dos seguintes documentos:

 – Registro de Nascimento Indígena (FUNAI); ou 

 – Carta de Recomendação emitida por liderança ou orgão indígena reconhecida, atestando a história familiar      
   e individual do(a) candidato(a); ou

 – Histórico Escolar emitido por escola indígena indicando parte da formação em instituição escolar indígena.

3.4 Se concorrente ao grupo de cota para estudantes quilombolas, o candidato deve enviar de forma on-line, via 
sistema:

a) autodeclaração assinada da sua condição de quilombola, obrigatoriamente conforme modelo abaixo;

b) documento comprobatório de residência/pertencimento às comunidades remanescentes de quilombo, emitido 
por associação quilombola reconhecida pela Fundação Palmares.
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AUTODECLARAÇÃO PARA NEGROS (PRETOS E PARDOS)

FOTO 
COLORIDA

De acordo com a Lei Estadual nº 8121/2018, eu, 

(nome completo), inscrito no Vestibular Estadual 2023 sob o nº  (inscrição), 
declaro, sob pena das sanções penais, previstas no Decreto-lei nº 2848/1940 (Código Penal, artigos 171 e 
299), administrativas (nulidade de matrícula) e civis (reparação ao erário), além das sanções previstas nas 
normas internas da UERJ, identificar-me como negro (pessoa de cor preta ou parda, segundo os parâmetros 
do IBGE).

A prestação de informações falsas ou a apresentação de documentação inidônea pelo candidato  apurada 
posteriormente à matrícula, em procedimento que lhe assegure o contraditório e a ampla defesa, ensejará 
o cancelamento de sua matrícula junto à UERJ, sem prejuízo das sanções cíveis e penais eventualmente 
cabíveis.

Informo a seguir o(s) critério(s) utilizado(s) para me autodeclarar negro.

(    ) Características físicas (fenótipo). Especifique:   

 
(Data e assinatura do candidato) 

 
 

(Data e assinatura do representante legal, se candidato menor de idade)
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AUTODECLARAÇÃO PARA INDÍGENAS

De acordo com a Lei Estadual nº 8121/2018, eu, 

  
(nome completo), inscrito no Vestibular Estadual 2023 sob o nº  (inscrição), 
declaro, sob pena das sanções penais, previstas no Decreto-lei nº 2848/1940 (Código Penal, artigos 171 e 
299), administrativas (nulidade de matrícula) e civis (reparação ao erário), além das sanções previstas nas 
normas internas da UERJ, identificar-me como indígena.

A prestação de informações falsas ou a apresentação de documentação inidônea pelo candidato apurada 
posteriormente à matrícula, em procedimento que lhe assegure o contraditório e a ampla defesa, ensejará 
o cancelamento de sua matrícula junto à UERJ, sem prejuízo das sanções cíveis e penais eventualmente 
cabíveis.

Informo a seguir o(s) critério(s) utilizado(s) para me autodeclarar indígena.

(   ) Etnia ou povo a que pertenço. Especifique: 

(   ) Outros. Especifique: 

 
(Data e assinatura do candidato) 

 
 

(Data e assinatura do representante legal, se candidato menor de idade)
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AUTODECLARAÇÃO PARA QUILOMBOLAS

De acordo com a Lei Estadual nº 8121/2018, eu, 

  
(nome completo), inscrito no Vestibular Estadual 2023 sob o nº  (inscrição), 
declaro, sob pena das sanções penais, previstas nos Decretos-lei nº 4.887/2003 e nº 2848/1940 (Código Penal, 
artigos 171 e 299), administrativas (nulidade de matrícula) e civis (reparação ao erário), além das sanções 
previstas nas normas internas da UERJ, identificar-me como quilombola.

A prestação de informações falsas ou a apresentação de documentação inidônea pelo candidato apurada 
posteriormente à matrícula, em procedimento que lhe assegure o contraditório e a ampla defesa, ensejará 
o cancelamento de sua matrícula junto à UERJ, sem prejuízo das sanções cíveis e penais eventualmente 
cabíveis.

Informo a seguir o(s) critério(s) utilizado(s) para me autodeclarar quilombola.

(   ) Quilombo a que pertenço. Especifique: 

(   ) Remanescente de comunidade quilombola. Especifique: 

(   ) Outros. Especifique: 

 
(Data e assinatura do candidato) 

 
 

(Data e assinatura do representante legal, se candidato menor de idade)
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3.5 Se concorrente ao grupo de cota para pessoas com deficiência, nos termos da legislação em vigor, o candidato 
deve enviar de forma on-line, via sistema:

3.5.1 Para filhos de policiais civis e militares, de bombeiros militares e de inspetores de segurança e administração 
penitenciária, mortos ou incapacitados em razão do serviço, o candidato deve enviar de forma on-line, via 
sistema, a seguinte documentação:

a) certidão de óbito;

b) documento com a decisão administrativa que reconheceu a morte ou incapacidade em razão do serviço;

c) Diário Oficial ou Boletim Oficial da PMERJ ou do CBMERJ (Boletim Ostensivo) com a decisão administrativa 
que reconheceu a morte ou a incapacidade em razão do serviço;

d) documento de reforma ou aposentadoria por invalidez;

e) contracheque da pensão por morte, quando for beneficiário dela, ou dos proventos da aposentadoria 
pagos pelo IPERJ, RIOPREVIDÊNCIA ou outra entidade afim.
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FORMULÁRIO PARA LAUDO MÉDICO

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

Nome completo:

CPF: Cédula de Identidade:

E-mail: Data de Nascimento:

LAUDO MÉDICO (Preenchimento restrito ao Médico)

Atesto, para a finalidade de concorrência em vaga reservada para pessoas com deficiência no Vestibular Estadual 2023 da Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro - UERJ, previstas nas Leis Federais nº 7853/1989 e nº 13146/2015 e nos Decretos Federais nº 3298/1999 e nº 
5296/2004 e demais normas legais que regulamentam a condição de PCD, que o candidato possui a deficiência abaixo assinalada:

Tipo de Deficiência: Grau de Deficiência:

(   ) Deficiência Auditiva

(   ) Deficiência Física

(   ) Deficiência Intelectual

(   ) Deficiência Múltiplas

(   ) Deficiências Visual

(   ) Outras. Especificar:    

Código Internacional de Doenças – CID-
10: (Preencher com tantos códigos quanto 
sejam necessários):    

(   ) Leve

(   ) Moderado

(   ) Grave

Descrição Clínica Detalhada da Deficiência: 

Provável Causa da Deficiência (quando for o caso):     

Área e/ou Funções Afetadas (quando for o caso):     

Limitações Funcionais:     

IDENTIFICAÇÃO DO MÉDICO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DESTE LAUDO

Nome completo: Especialidade:

_______________________________________________________________________ 
Assinatura do médico

Cidade e Data: 

Carimbo e Registro no CRM

ATENÇÃO CANDIDATO!

Apresentar, juntamente com este laudo, os seguintes exames com relatório médico, para comprovação da deficiência:

- Deficiência Auditiva: exame de audiometria;

- Deficiência Visual: exame oftalmológico;

- Deficiência Física: exames de imagem ou outros que comprovem a deficiência;

- Deficiências Múltiplas: exames que comprovem as deficiências, conforme as áreas afetadas;

- Deficiência Intelectual: exames ou outros que comprovem a deficiência.



VESTIBULAR ESTADUAL 2023     EXAME ÚNICO     MANUAL DO CANDIDATO     ANEXO 3

4 DO RESULTADO DA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA

4.1 O resultado da análise da documentação comprobatória será divulgado em data e local informados no calendário 
(Anexo 1), após parecer das respectivas comissões e da CPVA.

4.2 A incompatibilidade, a inveracidade ou a omissão entre as informações prestadas no Formulário de Informações 
Socioeconômicas e a documentação enviada pelo candidato acarretarão o indeferimento à solicitação para 
concorrer às vagas reservadas pelo sistema de cotas.

4.3 O candidato também terá indeferida a solicitação para concorrer às vagas reservadas pelo sistema de cotas e 
passará a concorrer às vagas da ampla concorrência, nas seguintes situações:

a) não encaminhar toda a documentação comprobatória da carência socioeconômica e da opção de cota, até a 
data prevista no calendário (Anexo 1);

b) apresentar documentação comprobatória de carência socioeconômica e de sua opção de cota em desacordo 
com as exigências da Lei Estadual nº 8121/2018 e deste Anexo;

c) não atender à condição de carência socioeconômica prevista na Lei Estadual nº 8121/2018;

d) não atender à convocação da Comissão de Análise Socioeconômica para esclarecer dúvidas quanto à sua 
situação socioeconômica e familiar;

e) não ter a autodeclaração validada pela CPVA.

5 DO RECURSO DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA

5.1 O candidato que não concordar com o indeferimento quanto à análise de sua documentação poderá solicitar 
recurso, exclusivamente de forma on-line, via sistema, no período e local estabelecidos no calendário (Anexo 1).

5.1.1 Nesta etapa, o candidato pode anexar documentos exclusivamente de forma on-line, no link correspondente 
ao documento, via sistema.

5.1.2 Não cabe recurso, caso o candidato não tenha enviado via sistema nenhuma documentação comprobatória.

5.2 Em nenhuma hipótese será aceito recurso e envio de documentação fora do prazo estabelecido no calendário 
(Anexo 1).

5.3 Os documentos enviados no período do recurso serão analisados pelas comissões responsáveis, que poderão 
manter ou alterar o indeferimento, não havendo possibilidade de novo recurso.

5.4 O resultado final da análise da documentação comprobatória após recurso será divulgado no período e local 
estabelecidos no calendário (Anexo 1).

6 DA VALIDAÇÃO DA AUTODECLAÇÃO DOS CANDIDATOS ÀS VAGAS RESERVADAS  
 PARA ESTUDANTES NEGROS (PRETOS E PARDOS)

6.1 O processo de validação da autodeclaração dos candidatos às vagas reservadas para estudantes negros (pretos 
e pardos) será realizado pela Comissão Permanente de Validação da Autodeclaração (CPVA) por meio de 
verificação documental.

6.2 A CPVA poderá avaliar a autodeclaração como consistente ou não consistente na verificação documental.

6.3 Os candidatos cujas autodeclarações forem consideradas não consistentes na verificação documental serão 
convocados para entrevista a ser realizada pela CPVA para validação de sua condição étnico-racial autodeclarada.

6.3.1 O local, data e horário das entrevistas serão divulgados na data estabelecida no calendário (Anexo 1).

6.3.2 A CPVA poderá optar por entrevistas on-line e os links serão divulgados antecipadamente em 
www.vestibular.uerj.br.

6.4 O resultado da entrevista proferido pela CPVA será divulgado na data estabelecida no calendário (Anexo 1), 
podendo o candidato ser deferido ou indeferido.

6.5 O candidato indeferido na entrevista por falta ou não validação da autodeclaração terá direito a recurso, passando 
por nova entrevista a ser realizada pela Comissão Recursal.
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6.5.1 O local data e horário da entrevista de recurso serão divulgados no período previsto no calendário (Anexo 1).

6.5.2 A CPVA poderá optar por entrevistas on-line e os links serão divulgados antecipadamente em 
www.vestibular.uerj.br.

6.5.3 Não haverá segunda chamada para entrevista de recurso.

6.6 O resultado da entrevista de recurso proferido pela Comissão Recursal será divulgado na data estabelecida no 
calendário (Anexo 1).

6.6.1 Não caberá recurso da decisão da Comissão Recursal.

6.7 Após a decisão da Comissão Recursal, no caso de indeferimento da validação da autodeclaração ou de falta à 
entrevista, o candidato passará a concorrer às vagas da ampla concorrência.

6.8 Será fornecida uma declaração do resultado da validação da autodeclaração aos candidatos, informando que 
esta tem validade vitalícia, facultando que o candidato que a tenha obtido possa se candidatar a outro processo 
seletivo de ingresso como estudante da UERJ em qualquer momento de sua vida.

7 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

7.1 As informações prestadas no Formulário de Informações Socioeconômicas, bem como o envio on-line, via 
sistema, da documentação comprobatória da carência socioeconômica e da opção de cota, são de inteira 
responsabilidade do candidato.

7.2 Os documentos enviados para o requerimento de isenção da taxa de inscrição do Vestibular Estadual 2023 não 
têm validade para o processo de análise socioeconômica, devendo o candidato enviar novamente os documentos 
indicados neste Anexo.

7.3 Os modelos das declarações previstas neste anexo estão disponíveis no endereço eletrônico www.vestibular.uerj.br.

7.4 As disposições, instruções e informações contidas no endereço eletrônico www.vestibular.uerj.br constituem 
normas que complementarão o presente Anexo.

13



VESTIBULAR ESTADUAL 2023     EXAME ÚNICO     MANUAL DO CANDIDATO     ANEXO 3

ANEXOs
 
DECLARAÇÃO I

DECLARAÇÃO DE SEPARAÇÃO NÃO LEGALIZADA

Eu, __________________________________________________________________________________________ (Declarante), 

RG nº ___________________________ e CPF ___________________________, __________________ (grau de parentesco)

do(a) candidato(a) ________________________________________________________________________________________, 

declaro para fins de comprovação que:

Não possuo documento oficial a respeito da separação de ex-companheiro (a), ocorrida em ____ / ____ / ____ .

Como não possuo comprovante de endereço, conforme solicitado no quadro de documentos, justifico 
abaixo:

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

Declaro ainda, assumir inteira responsabilidade pelas informações prestadas, estando ciente das penalidades 
cabíveis, previstas no Artigo 299 do Código Penal.

_________________________________________________  (Local), ________ de ___________________ de ___________. 
 

____________________________________________ 
(Assinatura do Declarante)

Observação: enviar comprovante de residência do pai/mãe ou responsável com quem o(a) estudante não reside.
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DECLARAÇÃO II

DECLARAÇÃO DE TRABALHO INFORMAL

Eu, __________________________________________________________________________________________ (Declarante), 

RG nº ___________________________ e CPF ___________________________, __________________ (grau de parentesco)

do(a) candidato(a) ________________________________________________________________________________________, 

declaro para fins de comprovação de renda, que exerço atividade informal como ___________________________

____________________________________________________ (descrever a atividade), obtendo rendimento mensal de:

Mês 1) R$ ______________________, _________________________________________ (valor por extenso), 

Mês 2) R$ ______________________, _________________________________________ (valor por extenso), 

Mês 3) R$ ______________________, _________________________________________ (valor por extenso),

OBS: Caso não tenha exercido atividade nos 3 últimos meses, mas em pelo menos um deles, explique 
abaixo a situação.

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

Declaro, ainda, assumir inteira responsabilidade pelas informações prestadas, estando ciente das penalidades 
cabíveis, previstas no Artigo 299 do Código Penal.

_________________________________________________  (Local), ________ de ___________________ de ___________. 
 

____________________________________________ 
(Assinatura do Declarante)
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DECLARAÇÃO III

DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS ALÉM DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO 
(Obrigatório para Aposentados e/ou Pensionistas)

Eu, __________________________________________________________________________________________ (Declarante), 

RG nº ___________________________ e CPF ___________________________, __________________ (grau de parentesco)

do(a) candidato(a) ________________________________________________________________________________________, 

declaro para fins de comprovação de renda, que:

Não exerço nenhuma atividade remunerada e que meus rendimentos são oriundos exclusivamente de meu 
benefício previdenciário;

Exerço atividade remunerada como ______________________________________________________________________, 

obtendo rendimento mensal no valor de R$ ______________________, _________________________________________, 

(valor por extenso).

Declaro ainda, assumir inteira responsabilidade pelas informações prestadas, estando ciente das penalidades 
cabíveis, previstas no Artigo 299 do Código Penal.

_________________________________________________  (Local), ________ de ___________________ de ___________. 
 

____________________________________________ 
(Assinatura do Declarante)
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DECLARAÇÃO IV

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RENDIMENTOS 
(Obrigatória para quem não exerce nenhum tipo de atividade  

remunerada e pessoas que se encontram desempregadas)

Eu, __________________________________________________________________________________________ (Declarante), 

RG nº ___________________________ e CPF ___________________________, __________________ (grau de parentesco)

do(a) candidato(a) ________________________________________________________________________________________, 

declaro que não recebi nos últimos três meses nenhum tipo de rendimento de qualquer natureza.

Declaro ainda, assumir inteira responsabilidade pelas informações prestadas, estando ciente das penalidades 
cabíveis, previstas no Artigo 299 do Código Penal.

OBS: Caso tenha recebido em um ou dois dos meses citados, explique abaixo a situação.

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________  (Local), ________ de ___________________ de ___________. 
 

____________________________________________ 
(Assinatura do Declarante)
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DECLARAÇÃO V

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE ALUGUEL

Eu, __________________________________________________________________________________________ (Declarante), 

RG nº ___________________________ e CPF ___________________________, __________________ (grau de parentesco)

do(a) candidato(a) ________________________________________________________________________________________, 

declaro para fins de comprovação de renda, que recebo a quantia mensal de R$ _________________________

_________________________________________ (valor por extenso), proveniente da locação de imóvel(is) de minha

propriedade, localizado(s) no(s) seguinte(s) endereço(s): ________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

Ou

Informo que não recebo qualquer quantia referente ao imóvel acima descrito, devido à situação abaixo:

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

Declaro ainda, assumir inteira responsabilidade pelas informações prestadas, estando ciente das penalidades 
cabíveis, previstas no Artigo 299 do Código Penal.

_________________________________________________  (Local), ________ de ___________________ de ___________. 
 

____________________________________________ 
(Assinatura do Declarante)
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DECLARAÇÃO VI

DECLARAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA

Eu, __________________________________________________________________________________________ (Declarante), 

RG nº ___________________________ e CPF ___________________________, __________________ (grau de parentesco)

do(a) candidato(a) ________________________________________________________________________________________, 

declaro para fins de comprovação de renda que recebo Pensão Alimentícia no valor de R$ ____________________

_________________________________________  (valor por extenso), conforme comprovante anexo.

Declaro, ainda, assumir inteira responsabilidade pelas informações prestadas, estando ciente das penalidades 
cabíveis, previstas no Artigo 299 do Código Penal.

_________________________________________________  (Local), ________ de ___________________ de ___________. 
 

____________________________________________ 
(Assinatura do Declarante)
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DECLARAÇÃO VII

DECLARAÇÃO DE RENDA DE MICROEMPREENDEDOR

Eu, __________________________________________________________________________________________ (Declarante), 

RG nº ___________________________ e CPF ___________________________, __________________ (grau de parentesco)

do(a) candidato(a) ________________________________________________________________________________________, 

declaro para fins de comprovação de renda, que exerço atividade microempreendedor como _________________

____________________________________________________ (descrever a atividade), obtendo rendimento mensal de:

Mês 1) R$ ______________________, _________________________________________ (valor por extenso), 

Mês 2) R$ ______________________, _________________________________________ (valor por extenso), 

Mês 3) R$ ______________________, _________________________________________ (valor por extenso).

OBS: Caso não tenha exercido atividade nos 3 últimos meses, mas em pelo menos um deles, explique 
abaixo a situação.

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

Declaro, ainda, assumir inteira responsabilidade pelas informações prestadas, estando ciente das penalidades 
cabíveis, previstas no Artigo 299 do Código Penal.

_________________________________________________  (Local), ________ de ___________________ de ___________. 
 

____________________________________________ 
(Assinatura do Declarante)
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DECLARAÇÃO VIII

DECLARAÇÃO DE NÃO RECEBIMENTO DA COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA

Eu, ____________________________________________________________________ (nome completo do declarante), 

_______________________ (estado civil do declarante), _____________________________ (grau de parentesco 
com o candidato) do(a) candidato(a) ao Vestibular Estadual 2023 _________________________________
_________________________________________________________________, (nome completo do candidato) 

portador(a) da carteira de identidade nº ____________________________, órgão de expedição _____________________

e do CPF nº ____________________________, declaro para os devidos fins e com anuência das duas testemunhas 

abaixo qualificadas e assinadas, que o imóvel situado na ________________________________________________

______________________________________________ (endereço completo) não possui cobrança de energia elétrica.

Rio de Janeiro, ______ / ______ / ______ 
 

____________________________________________ 
(assinatura do declarante)  

 
1ª testemunha: ________________________________________________ (nome completo, CPF, RG e assinatura)  

 
2ª testemunha:________________________________________________ (nome completo, CPF, RG e assinatura)
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DECLARAÇÃO IX

DECLARAÇÃO DE COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA EM NOME DE TERCEIROS

Eu, ____________________________________________________________________ (nome completo do declarante), 

_______________________ (estado civil do declarante), _____________________________ (grau de parentesco 
com o candidato) do(a) candidato(a) ao Vestibular Estadual 2023 _________________________________
_________________________________________________________________, (nome completo do candidato) 

portador(a) da carteira de identidade nº ____________________________, órgão de expedição _____________________

e do CPF nº _____________________________________, declaro para os devidos fins que o imóvel situado na 
___________________________________________________________________________________ (endereço completo)

possui cobrança de energia elétrica em nome de terceiros.

Justifique a situação: a cobrança está em nome de _________________________________________________________

CPF n° _____________________________________, pelo motivo: _____________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

Rio de Janeiro, ______ / ______ / ______ 
 

____________________________________________ 
(assinatura do declarante) 
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DECLARAÇÃO X

DECLARAÇÃO DE IMÓVEL CEDIDO

Eu, ____________________________________________________________________ (nome completo do declarante), 

_______________________ (estado civil do declarante), _____________________________ (grau de parentesco 
com o candidato) do(a) candidato(a) ao Vestibular Estadual 2023 _________________________________
_________________________________________________________________, (nome completo do candidato) 

portador(a) da carteira de identidade nº ____________________________, órgão de expedição _____________________

e do CPF nº ____________________________, declaro para os devidos fins e com anuência das duas testemunhas 

abaixo qualificadas e assinadas, que cedi o imóvel situado na ______________________________________________

______________________________________________ (endereço completo), para _______________________________

______________________________________________ (nome completo da pessoa beneficiada)

Rio de Janeiro, ______ / ______ / ______ 
 

____________________________________________ 
(assinatura do declarante)  

 
1ª testemunha: ________________________________________________ (nome completo, CPF, RG e assinatura)  

 
2ª testemunha:________________________________________________ (nome completo, CPF, RG e assinatura)
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DECLARAÇÃO XI

DECLARAÇÃO DE CESSÃO DE POSSE OU OCUPAÇÃO

Eu, ____________________________________________________________________ (nome completo do declarante), 

_______________________ (estado civil do declarante), _____________________________ (grau de parentesco 
com o candidato) do(a) candidato(a) ao Vestibular Estadual 2023 _________________________________
_________________________________________________________________, (nome completo do candidato) 

portador(a) da carteira de identidade nº ____________________________, órgão de expedição _____________________

e do CPF nº ____________________________, declaro para os devidos fins e com anuência das duas testemunhas 

abaixo qualificadas e assinadas, que o imóvel situado na ______________________________________________

______________________________________________ (endereço completo) trata-se de posse ou ocupação.

Rio de Janeiro, ______ / ______ / ______ 
 

____________________________________________ 
(assinatura do declarante)  

 
1ª testemunha: ________________________________________________ (nome completo, CPF, RG e assinatura)  

 
2ª testemunha:________________________________________________ (nome completo, CPF, RG e assinatura)
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DECLARAÇÃO XII

DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO

Estabelecimento de Ensino: _______________________________________________________________________________

(nome completo do estabelecimento de ensino), situado à ______________________________________________

______________________________________________________________  (endereço do estabelecimento de ensino

Telefone(s) ___________________________________________________  (telefones do estabelecimento de ensino)

DECLARAÇÃO

Declaramos que _______________________________________________________________________________________

(nome completo do estudante), nascido(a) em ___________________________  (data de nascimento do estudante), 

filho(a) de ______________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

(nome completo do pai e da mãe do estudante), concluiu os estudos relativos ao ensino médio, no ano 

letivo de _____________ (ano de conclusão do ensino médio), estando apto(a) a prosseguir seus estudos em 

nível superior de acordo com as prerrogativas legais.

Informamos que o(a) aluno(a) cursou o:

1º ano do ensino médio em _____________  (ano em que cursou), no(a) _____________________________________

___________________________________________________________ (nome completo do estabelecimento de ensino)

2º ano do ensino médio em _____________ (ano em que cursou), no(a) _____________________________________

___________________________________________________________ (nome completo do estabelecimento de ensino)

3º ano do ensino médio em _____________ (ano em que cursou), no(a) _____________________________________

___________________________________________________________ (nome completo do estabelecimento de ensino)

4º ano do ensino médio em _____________ (ano em que cursou), no(a) _____________________________________

___________________________________________________________ (nome completo do estabelecimento de ensino)

Informamos, ainda, que o Certificado de Conclusão do Ensino Médio está em fase de expedição e será 
entregue oportunamente ao estudante.

Rio de Janeiro, ______ / ______ / ______ 
 
 

________________________________________________________________________ 
(Assinatura e carimbo do secretário do estabelecimento de ensino) 

 
 

________________________________________________________________________ 
(Assinatura e carimbo do diretor do estabelecimento de ensino)



DECLARAÇÃO XIII

DECLARAÇÃO DE QUE ESTÁ CURSANDO O ENSINO MÉDIO

Estabelecimento de Ensino: _______________________________________________________________________________

(nome completo do estabelecimento de ensino), situado à ______________________________________________

______________________________________________________________  (endereço do estabelecimento de ensino

Telefone(s) ___________________________________________________  (telefones do estabelecimento de ensino)

DECLARAÇÃO

Declaramos que _______________________________________________________________________________________

(nome completo do estudante), nascido(a) em ___________________________  (data de nascimento do estudante), 

filho(a) de ______________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

(nome completo do pai e da mãe do estudante), está cursando o último ano do ensino médio, e, sendo

aprovado, estará apto(a) a prosseguir seus estudos em nível superior de acordo com as prerrogativas legais.

Informamos que o(a) aluno(a) cursou o:

1º ano do ensino médio em _____________  (ano em que cursou), no(a) _____________________________________

___________________________________________________________ (nome completo do estabelecimento de ensino)

2º ano do ensino médio em _____________ (ano em que cursou), no(a) _____________________________________

___________________________________________________________ (nome completo do estabelecimento de ensino)

3º ano do ensino médio em _____________ (ano em que cursou), no(a) _____________________________________

___________________________________________________________ (nome completo do estabelecimento de ensino)

4º ano do ensino médio em _____________ (ano em curso), no(a) ___________________________________________

___________________________________________________________ (nome completo do estabelecimento de ensino)

Rio de Janeiro, ______ / ______ / ______ 
 
 

________________________________________________________________________ 
(Assinatura e carimbo do secretário do estabelecimento de ensino) 

 
 

________________________________________________________________________ 
(Assinatura e carimbo do diretor do estabelecimento de ensino)
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Biologia
O estudo da Biologia no ensino médio tem como objetivo apresentar os conhecimentos fundamentais deste campo 
da ciência, por meio do estudo das moléculas, das estruturas e dos mecanismos que caracterizam os seres vivos, 
bem como as origens e evolução da vida, sua diversidade e interações com o meio ambiente.

Este programa está organizado em três unidades que exploram os conhecimentos básicos da disciplina, buscando 
estabelecer relações entre pontos fundamentais para o desenvolvimento da biologia moderna. Este programa 
procura também levar os candidatos a refletirem, de forma integrada, sobre a importância do método científico, 
visando às suas futuras atividades profissionais.

O exame objetivo desta disciplina pretende avaliar a capacidade dos candidatos de resolver problemas a partir 
de temas atuais aplicados ao cotidiano e de interpretar resultados experimentais para testar hipóteses.

PROGRAMA

Os constituintes fundamentais da matéria

• Bases moleculares da vida: ácidos nucleicos DNA e RNA, estrutura e funções; proteínas; lipídios; carboidratos

As substâncias e suas transformações

• Transformações energéticas nos seres vivos: respiração aeróbia (ou respiração celular) na mitocôndria; fases da 
fotossíntese nos cloroplastos

Os seres vivos e sua relação com o ambiente

• Biodiversidade: características gerais dos principais grupos de seres vivos; teorias e conceitos de evolução

• Integração entre seres vivos e meio ambiente: ecossistemas, cadeia alimentar, ciclos biogeoquímicos; poluição 
e desequilíbrio ecológico

• Sistemas vitais dos animais e vegetais: digestão e absorção dos alimentos; respiração e seus mecanismos, órgãos 
e tecidos envolvidos e captação e transporte de gases; circulação; excreção; sistema nervoso; metabolismo de 
carboidratos, de lipídios e de proteínas; vitaminas; hormônios; sistemas reprodutores; produção de óvulos e 
espermatozoides na reprodução humana; polinização e dispersão de sementes

• Células procariotas e eucariotas: características morfológicas e funcionais; principais componentes químicos; 
mecanismos e fases da divisão celular; sistema de biomembranas e mecanismos de transporte; organelas

• Multicelularidade: classificação, estrutura e funções dos tecidos animais e vegetais; desenvolvimento embrionário 
dos animais; germinação e dormência

• As bases da genética: genes; código genético; cromossomos; hereditariedade e doenças hereditárias

Física
ORIENTAÇÃO GERAL

O estudo da Física no ensino médio tem como objetivos principais capacitar os estudantes a descrever e a interpretar 
qualitativa e quantitativamente os fenômenos e sistemas físicos, relacionados com a experiência cotidiana e, ainda, 
contribuir para a formação de sua cultura científica.

Este programa está organizado em duas unidades que correspondem às áreas clássicas do estudo da disciplina, 
a fim de facilitar a abordagem da Física de maneira contextualizada e integrada à vida diária.

Anexo 4  

Conteúdos Programáticos
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O exame objetivo desta disciplina pretende avaliar o grau de compreensão dos conceitos, das leis e dos princípios 
básicos desta ciência, bem como a capacidade dos candidatos de reconhecer e estimar as grandezas associadas 
aos fenômenos físicos, de estabelecer relações entre grandezas a partir da representação gráfica de dados e de 
reconhecer os princípios de funcionamento dos instrumentos típicos de medição de grandezas físicas.

Na elaboração das questões, as unidades de medida utilizadas serão, preferencialmente, aquelas do Sistema 
Internacional (SI), salvo as exceções mais usuais: atm, mmHg, cm, mm, angstrom, litro, cal, eV, kWh, km/h, BTU.

PROGRAMA

A matéria em equilíbrio e em movimento

• Experimentos, hipóteses e leis da natureza: grandezas, medições, ordens de grandeza; tabulação e representação 
gráfica de dados; média, desvio padrão

• Leis de Newton: massa, velocidade, aceleração, força; movimento uniforme e uniformemente variado queda dos 
corpos com atrito e sem atrito; movimento de projéteis; movimentos circulares; pêndulo simples; movimento 
dos planetas; oscilador harmônico simples

• Leis de conservação: energia cinética, força-peso, trabalho, energia potencial, energia mecânica; momentum 
linear

• Equilíbrio de corpos rígidos: centro de gravidade, momento de força, alavancas, roldanas simples, balanças; 
plano inclinado e forças de atrito

• Fenômenos elétricos e magnéticos: carga, corrente, potência, campo e potencial elétricos; resistores, lei de ohm, 
circuitos elétricos; indução eletromagnética, campo magnético, fluxo, Lei de Faraday; geradores, transformadores 
e motores; movimento de partículas em campos eletromagnéticos uniformes

• Fenômenos ondulatórios: ondas acústicas e eletromagnéticas: reflexão, refração, interferência, difração, 
polarização; cordas vibrantes; tubos sonoros; espectro eletromagnético, fontes de luz; aplicações em espelhos, 
em lentes e em instrumentos ópticos simples

As substâncias e suas transformações

• Fenômenos térmicos: temperatura, calor, dilatação térmica; calor específico, calor latente, mudanças de estado, 
calorimetria

• Estrutura molecular da matéria: interpretação microscópica da pressão, da temperatura e do calor; comportamento 
dos gases; equação de Clapeyron

GeografIa
ORIENTAÇÃO GERAL

Em virtude de ter o espaço socialmente construído como seu objeto de estudo, a disciplina de Geografia se 
constituiu cientificamente de maneira fortemente interdisciplinar. Em especial, merece destaque a sua dupla e 
simultânea articulação com as ciências humanas e com as ciências da natureza. Disso resulta a importância de 
compreender tanto os processos naturais, sociais, econômicos e políticos de produção do espaço geográfico 
quanto as formas espaciais que, simultaneamente, resultam de e interferem sobre esses processos, nas diversas 
escalas geográficas de análise.

Dentro desse quadro de referência, a abordagem deste exame ancora-se em três eixos, organizados a partir de 
um conjunto de conceitos e categorias cuja afinidade e interdependência servem de base para a compreensão 
dos processos e das formas que configuram o espaço geográfico. Em acréscimo, busca-se integrar o contexto 
brasileiro ao mundial, considerando também as abordagens locais/regionais e privilegiando processos sociais 
contemporâneos, notadamente aqueles ocorridos a partir do século XIX. Em cada eixo, a preocupação com 
a espacialidade dos fenômenos está sempre presente como elemento norteador da perspectiva que permite 
construir visões geográficas do mundo.
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Assim, o exame desta disciplina tem como objetivo cognitivo geral verificar as habilidades do candidato de avaliar 
os fenômenos geográficos, valendo-se da interpretação de textos, gráficos, tabelas, charges, imagens, mapas 
e cartogramas. Também será dado destaque à capacidade de identificar e explicar a diversidade do espaço 
geográfico a partir das contradições sociais, por meio da comparação de processos e formas espaciais e do 
reconhecimento de semelhanças, diferenças e nexos entre os contextos globais e locais.

PROGRAMA

Sociedade, tempo e espaço

• Representações e conceitos espaciais fundamentais para a análise geográfica: a relação espaço geográfico/ 
espaço social e os conceitos de território, região, fronteira, rede e lugar; representações gráficas do espaço 
e suas tecnologias, orientação espacial, simbologias dos mapas e sua interpretação e as escalas cartográfica 
e geográfica; forma da Terra, projeções cartográficas, coordenadas geográficas e o sistema de fusos horários

• A relação sociedade-natureza: os elementos físico-naturais do espaço geográfico e as suas dinâmicas, atores 
sociais, interferências econômicas e disputas políticas na apropriação e uso dos recursos naturais e das fontes 
de energia; atividades econômicas, técnicas e sustentabilidade ambiental nas sociedades contemporâneas; 
interferências e impactos das sociedades sobre os elementos naturais; problemas ambientais urbanos

• Expansão urbana no mundo e no Brasil: dimensões socioespaciais do fenômeno urbano; redes, hierarquias, 
territorializações, a organização espacial das cidades e as múltiplas formas da segregação socioespacial

• Dinâmica populacional no mundo e no Brasil: migrações, causas, impactos socioculturais, econômicos e sobre 
a estrutura demográfica; crescimento populacional e seus efeitos sobre a estrutura populacional; teorias 
demográficas em diálogo com as transformações histórico-sociais

Política, cidadania e cultura

• Relações entre política, cidadania e cultura: identidade social e territorial, alteridade, etnia, raça, etnocentrismo, 
ideologia; globalização, soberania, Estado e governo, processos de territorialização e as múltiplas territorialidades; 
autoritarismo, resistência política, avanços e retrocessos da ordem democrática; movimentos sociais e a 
organização política de trabalhadores urbanos e rurais

• Organização e ação do Estado: conceitos de nação, Estado-Nação, identidade nacional e nacionalismos; 
diferentes configurações do Estado moderno territorial e a dimensão espacial da representação política e da 
organização político-administrativa; políticas públicas de caráter nacional e regional e seu papel na estruturação 
do espaço geográfico

• Relações internacionais no mundo contemporâneo: principais atores do poder geopolítico global, suas práticas 
espaciais e o sistema internacional contemporâneo; os principais conflitos geopolíticos, étnicos e religiosos e suas 
inter-relações; identidade regional, regionalismos e a relevância do poder local nos processos de fragmentação 
territorial; os ritmos e modalidades de inserção internacional de países da Ásia, da África e da América Latina, 
em especial, o Brasil

Economia, trabalho e tecnologia

• Relações entre economia, trabalho e tecnologia: desenvolvimento socioespacial, dependência, capitalismo, 
socialismo; ciência, técnica, produtividade laboral, modernidade e globalização

• Agentes econômicos do capitalismo e a organização do espaço: Estado, planejamento e regulação da 
economia; modelos produtivos/padrões de consumo do capitalismo; as diferenças socioespaciais no mundo 
contemporâneo; blocos regionais de comércio internacional; os agentes do capitalismo financeiro, os fluxos 
globais de capital e suas assimetrias

• Os espaços da produção e da circulação de riquezas: os fatores locacionais, as novas estratégias de organização 
da produção e as espacializações do processo de industrialização; as múltiplas formas de organização da 
produção agrária e a modernização do campo no mundo e no Brasil; redes técnicas, fluxos de bens, as interações 
socioespaciais no capitalismo globalizado e os grandes tópicos regionais mundiais

• Relações de trabalho no mundo moderno: processos de produção, desenvolvimento técnico-científico e as 
formas de organização do trabalho; relações trabalhistas, formação profissional e mercado de trabalho no 
mundo globalizado; permanências e transformações nas relações de trabalho no campo brasileiro
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História
ORIENTAÇÃO GERAL

A História, como disciplina da Educação Básica, integra a área das Ciências Humanas, possuindo diversas 
interfaces com a Geografia, a Sociologia e a Filosofia. Todas as sociedades e povos possuem e fazem História, o 
que possibilita compreendê-la como conhecimento sobre as ações e percepções de variados sujeitos, grupos, 
comunidades e sociedades nas mais variadas temporalidades e espacialidades. O conhecimento histórico está 
presente em reflexões de todas as áreas de conhecimento, pois ele possibilita situar e analisar como, quando, de 
que forma e por meio de quais agentes e motivações os fenômenos sociais ocorreram.

Este programa, a partir do diálogo com as orientações e conteúdos específicos dos currículos do ensino médio, 
estabelece uma perspectiva interdisciplinar para a abordagem de experiências históricas, conceitos e dinâmicas 
culturais de forma contextualizada. A abordagem ancora-se em três unidades, cada uma delas associada a conceitos 
e categorias fundamentais do conhecimento histórico e das humanidades. Em cada uma delas, busca-se integrar 
o contexto brasileiro ao mundial, respeitando as particularidades locais e regionais, focalizando processos sócio- 
históricos situados entre meados do século XVIII e a atualidade.

A partir da utilização e da problematização de registros documentais de naturezas variadas, busca-se avaliar 
a operacionalização dos dados objetivos do conhecimento produzido no âmbito do saber histórico escolar, 
ultrapassando o nível da simples memorização de nomes e datas, na perspectiva de fomentar a análise e a 
interpretação de textos escritos ou imagéticos, articulando-os a noções, princípios e visões de mundo, nas 
ambiências históricas em que foram produzidos.

PROGRAMA

Sociedade, tempo e espaço

• Espaço e tempo nas Ciências Humanas: a relação espaço geográfico/espaço social e os conceitos de território, 
região, fronteira, rede e lugar; as representações do tempo histórico - cronologias, calendários, periodizações; 
as relações entre passado, presente e futuro e os conceitos de evolucionismo, providencialismo e presentismo

• A relação sociedade-natureza e suas dinâmicas: atores sociais, interferências econômicas e disputas políticas na 
apropriação e uso dos recursos naturais e das fontes de energia; atividades econômicas, técnica e sustentabilidade 
ambiental na sociedade contemporânea; movimentos sociais ambientalistas nas sociedades contemporâneas

• Expansão urbana no mundo e no Brasil contemporâneo: dimensões sociológicas e econômicas do fenômeno 
urbano; crescimento urbano, hierarquizações sócio econômicas do território e direitos políticos, com ênfase 
no Brasil

• Dinâmica populacional no mundo e no Brasil, ao longo do processo histórico: migrações e seus impactos 
socioculturais; dimensões sociopolíticas e impactos culturais das transformações da composição demográfica 
na sociedade brasileira

Política, cidadania e cultura

• Relações entre política, cidadania e cultura: identidade, alteridade, etnia, raça, etnocentrismo, multiculturalismo; 
ideologia, ciência, ética; nação, nacionalismo, globalização; soberania, democracia e representação política; 
Estado e governo; memória e patrimônio

• Relações internacionais no mundo contemporâneo: conflitos políticos, revoltas e revoluções liberais e socialistas; 
os processos de formação dos estados nacionais americanos no século XIX; imperialismo e neocolonialismo; 
impactos da expansão imperialista nas sociedades africanas, asiáticas e americanas; as relações internacionais, 
políticas e econômicas na Primeira Guerra Mundial (1914-1918); as relações internacionais, políticas e econômicas 
na Segunda Guerra Mundial (1939-1945); fascismos e nacionalismos no período do entre-guerras, com ênfase 
nos casos da Alemanha e da Itália; guerra fria, conceito e contextualização; descolonização e anticolonialismo 
nos processos de independência afro-asiáticos; a construção de uma nova ordem geopolítica mundial; os ritmos 
e modalidades de inserção internacional de países da Ásia, da África e da América Latina; as ditaduras civil- 
militares na América Latina, os movimentos de resistência e os processos de democratização
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• Processo sociohistórico de constituição da sociedade brasileira: heranças coloniais, hierarquias e exclusões sociais; 
particularidades sócio-históricas do processo de constituição e consolidação do Império do Brasil; conflitos e 
negociações políticas na formação, consolidação e transformações da organização do Estado republicano; 
relações entre Estado, capital e sociedade civil no Brasil urbano-industrial; interesses sociais e práticas culturais 
na formação da identidade nacional; movimentos sociais e a organização de trabalhadores urbanos e rurais; 
autoritarismo, resistência política, características e impasses da ordem democrática

Economia, trabalho e tecnologia

• Relações entre economia, trabalho e tecnologia: desenvolvimento, dependência, capitalismo, socialismo; ciência, 
técnica, modernidade e globalização; sustentabilidade e tecnologia

• Agentes econômicos do capitalismo e a organização do espaço: o processo histórico de industrialização, 
modelos produtivos/padrões de consumo do capitalismo; formação e consolidação do capitalismo nos Estados 
Unidos; Estado, planejamento e regulação da economia; redes técnicas, fluxos de pessoas e bens e as interações 
socioespaciais no capitalismo globalizado; globalização e antiglobalização

• Relações de trabalho no mundo moderno: processos de produção, desenvolvimento técnico-científico e as formas 
de organização do trabalho; relações trabalhistas e mercado de trabalho no mundo globalizado, informalidade, 
marginalidade social e formação profissional na contemporaneidade; informação, a sociedade do conhecimento 
e seus impactos nas relações de trabalho; a transição do trabalho escravo para o trabalho livre na sociedade 
brasileira; os conflitos sociais, as estruturas agrária e fundiária e a modernização no campo

Língua Estrangeira
ORIENTAÇÃO GERAL

O ensino de línguas estrangeiras cumpre dupla função: possibilitar a leitura de uma diversidade de textos, com 
temáticas variadas, e explicitar o lugar ocupado pela linguagem verbal e suas relações com o não verbal, por 
intermédio do reconhecimento de formas de alteridade, tanto linguísticas como culturais. Considerando esses 
propósitos, este programa aborda os conteúdos relacionados ao processo de leitura e interpretação de textos, 
os quais se apresentam organizados a partir da construção do texto.

O exame objetivo desta disciplina visa a avaliar a proficiência em leitura do candidato em sua língua de opção: 
Espanhol, Francês ou Inglês. Essa proficiência consiste, principalmente, na capacidade de identificar os traços 
característicos de diferentes gêneros, as temáticas abordadas e a organização interna do texto, tendo como base 
suas condições de produção e de leitura.

PROGRAMA

Construção do texto

• Gêneros: composição típica dos enunciados; suportes; função social; graus de formalidade

• Perspectivas enunciativas: quem enuncia, a quem enuncia, espaço, tempo; vozes; modalização

• Tipologias textuais: descrição; narração; argumentação; injunção

• Polifonia e intertextualidade: reformulação, paráfrase, paródia, citação; diálogo, discurso relatado; inferência, 
pressuposição e subentendido

• Métodos de argumentação: indução; dedução; dialética

• Formas de articulação de ideias: fato, opinião; causalidade; conclusão; comparação; exemplificação; enumeração; 
generalização, particularização; gradação, ênfase; contra-argumentação

• Procedimentos de coesão e coerência: anáfora, catáfora, dêixis; substituição, designação, elipse, referenciação, 
repetição; marcadores discursivos, conectores lógicos; relações endofóricas; condições de interpretabilidade; 
relações entre as partes do texto; continuidade temática, progressão temática

• Relações semânticas: sinonímia, antonímia, hiponímia, hiperonímia; ambiguidade, polissemia; metalinguagem; 
conhecimento lexical, expressões idiomáticas, formação de palavras; metáfora, metonímia, personificação, 
hipérbole, antítese, eufemismo, ironia

• Usos do verbo: tempo, modo, aspecto, voz; formas afirmativa, interrogativa e negativa
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• Recursos estilísticos: seleção e combinação de palavras; formas dos vocábulos; figurações e imagens; 
representações da variabilidade linguística

• Elementos não verbais: recursos gráficos e tipográficos; pontuação

Língua Portuguesa e Literaturas
ORIENTAÇÃO GERAL

O enfoque do exame objetivo das disciplinas Língua Portuguesa e Literaturas é instrumental: essas disciplinas 
são ferramentas tanto de estudo para as demais disciplinas, quanto de construção da identidade pessoal e social.

Este programa valoriza não apenas o domínio das estruturas da língua e a consequente habilidade para construir 
e compreender textos, mas, ainda, o estudo das literaturas de língua portuguesa, entendendo o discurso literário 
como fundamental na construção do imaginário dos leitores e na formação das identidades culturais.

O Vestibular Estadual 2023 indica Niketche, de Paulina Chiziane, para a prova objetiva.

O Exame parte de duas unidades complementares: a primeira centra-se nos elementos discursivos que garantem 
a um texto seu funcionamento, buscando explicitar sua dimensão propriamente linguística e sua ancoragem em 
uma situação de comunicação. A segunda explora os aspectos literários, a saber, os conceitos e procedimentos 
próprios da representação artística.

PROGRAMA

Construção do texto

• Gêneros: composição típica dos enunciados; suportes; função social

• Perspectivas enunciativas: quem enuncia, a quem enuncia, espaço, tempo; vozes; modalização

• Polifonia e intertextualidade: reformulação, paráfrase, paródia, alusão, citação; diálogo, discurso relatado; 
inferência, pressuposição e subentendido; estratégias de neutralidade

• Métodos de argumentação: indução e dedução

• Formas de articulação de ideias: fato, opinião; causalidade; conclusão; comparação; exemplificação; enumeração; 
generalização, particularização; gradação, ênfase; contra-argumentação

• Procedimentos de coesão e coerência: anáfora, catáfora, dêixis; substituição, designação, elipse; uso de 
conectores; condições de interpretabilidade; relações entre as partes do texto; progressão temática; informação 
dada e informação nova; informação principal e informação secundária

• Relações semânticas: sinonímia, antonímia, ambiguidade, polissemia; metalinguagem; conhecimento lexical, 
expressões idiomáticas, formação de palavras; metáfora, metonímia, personificação, hipérbole, antítese, 
eufemismo, ironia

• Unidade e diversidade da língua portuguesa: registros de uso na oralidade e na escrita; variação regional, 
variação social; norma padrão

• Usos do verbo: tempo, modo, aspecto, voz; formas afirmativa, interrogativa e negativa

• Elementos não verbais: recursos gráficos e tipográficos; pontuação

Aspectos literários

• Construção da narrativa: enredo, narrador, personagens, tempo, espaço; aspectos temáticos e estilísticos em 
Niketche, de Paulina Chiziane

• Recursos estilísticos: seleção e combinação de palavras; formas dos vocábulos; figurações e imagens; 
representações da variabilidade linguística
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Matemática
ORIENTAÇÃO GERAL

O conhecimento da Matemática pode contribuir efetivamente para a inserção do indivíduo na sociedade 
contemporânea. As operações básicas com números, os cálculos de porcentagem, a leitura de gráficos, o conceito 
de proporcionalidade, e mesmo os modelos matemáticos mais elaborados são exemplos de aplicações práticas 
dessa linguagem. Essas aplicações se inserem nas diferentes áreas do conhecimento e poderão ser exigidas do 
candidato em sua vida profissional e pessoal.

Este programa, dividido em quatro unidades, contempla os principais tópicos do ensino fundamental e médio, 
servindo como suporte para a progressão dos estudos no ensino superior.

O exame objetivo desta disciplina centra-se na articulação entre o caráter formativo e o instrumental da disciplina e 
enfatiza a resolução de situações-problema que possam ser modeladas matematicamente, avaliando e valorizando 
a compreensão e o domínio de conceitos, ferramentas e técnicas matemáticas.

PROGRAMA

Aritmética

• Sistema decimal: representações; operações

• Números naturais: critérios de divisibilidade; decomposição em fatores primos; MMC; MDC

• Números reais: operações; representações; razões; proporções; regra de três; porcentagem

• Conjuntos: relações de pertinência e inclusão; união; interseção; diferença; complementar

Álgebra

• Expressões algébricas: operações; identidades; equações e inequações

• Funções: afim; quadrática; exponencial e logarítmica; trigonométricas; representações gráficas; características 
e operações

• Sucessões: aritméticas; geométricas; definidas por recorrências

• Juros: simples; compostos

• Problemas de contagem: princípios de contagem; análise combinatória simples; análise combinatória com 
repetição de elementos

• Geometria analítica no R2: reta; circunferência

• Matrizes: representações; operações; determinantes de 2ª e de 3ª ordens

• Sistemas de equações: lineares; não lineares

Geometria

• Figuras no plano: congruências; simetrias e homotetias; polígonos, circunferências e círculos; relações 
trigonométricas; distâncias, ângulos, áreas, perímetros

• Círculo trigonométrico: representações; linhas trigonométricas; identidades; adição, subtração e duplicação de 
arcos; lei dos senos e dos cossenos

• Figuras tridimensionais: congruências; simetrias e homotetias; características dos poliedros; poliedros regulares; 
áreas e volumes de prismas, pirâmides, cilindros, cones e esferas

Estatística

• Representações: tabulações; pictográficos; gráficos de setores; histogramas; gráficos cartesianos

• Medidas de tendência central: médias aritmética, geométrica, harmônica; moda; mediana

• Medidas de dispersão: variância; desvio padrão

• Gráficos e tabelas: análise

• Probabilidades e binômio de Newton: probabilidade de um evento; probabilidade condicional; união e interseção 
de eventos; distribuição binomial
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Química
ORIENTAÇÃO GERAL

O estudo da Química no ensino médio tem como objetivo capacitar os estudantes a observar, descrever e 
interpretar os fenômenos químicos que ocorrem em um mundo em constante modificação. Dessa forma, a 
Química pode contribuir para o processo de construção do conhecimento, participando da formação de um 
cidadão atento às implicações sociais, ambientais, econômicas e políticas do conhecimento científico e de suas 
aplicações tecnológicas.

Este programa está organizado em duas unidades, a saber: Os constituintes fundamentais da matéria e as 
substâncias e suas transformações. Esta organização procura orientar a compreensão dos mundos macroscópico 
e microscópico, dos aspectos qualitativos e quantitativos envolvidos em um processo químico, dos modelos 
teóricos para a interpretação de fenômenos naturais e de dados experimentais e, ainda, da linguagem química 
como uma forma de leitura do mundo.

O exame objetivo desta disciplina, a partir de uma abordagem contextualizada dos conteúdos programáticos, 
pretende avaliar a capacidade dos candidatos de analisar e observar os fenômenos químicos e suas representações 
usuais, valorizando, assim, a concepção da ciência como atividade humana resultante de um processo de construção 
social.

PROGRAMA

Os constituintes fundamentais da matéria

• Átomos: partículas subatômicas; configuração eletrônica

• Elementos químicos: massa atômica, número atômico, isotopia; classificação periódica e propriedades periódicas

• Radioatividade: desintegrações radioativas; tempo de meia-vida; fissão e fusão nuclear

• Íons e moléculas: ligações químicas; geometria molecular; interações intermoleculares

As substâncias e suas transformações

• Substância pura e misturas: conceitos, propriedades, classificações; processos de separação de misturas

• Soluções: solubilidade, unidades de concentração expressas em percentagem, em g.L-1e em quantidade de 
matéria; diluição e misturas

• Funções químicas: classificação e nomenclatura das substâncias orgânicas e inorgânicas; isomeria

• Reações químicas: síntese, decomposição, deslocamento, dupla-troca; balanceamento, ocorrência; oxirredução

• Cálculo estequiométrico simples: quantidade de matéria, de massa e de volume nas condições normais

• Cinética reacional: taxa de reação; fatores de interferência

• Entalpia e variação de entalpia: equação termoquímica; calor de formação; calor de combustão; energia de 
ligação; lei de Hess

• Equilíbrio em sistemas homogêneos: constantes de equilíbrio em função das concentrações e das pressões 
parciais; princípio de Le Chatelier

• Equilíbrio iônico em meio aquoso: ionização e dissociação; constantes de acidez e de basicidade; pH e pOH

8



Redação
ORIENTAÇÃO GERAL

No Exame Único do Vestibular Estadual 2023, o tema da Redação será uma questão polêmica levantada pelo 
romance Não me abandone jamais, de Kazuo Ishiguro.

Nessa prova, o candidato deve redigir uma dissertação em linguagem formal, com o mínimo de 20 e o máximo 
de 30 linhas, sabendo que não deve fazer nem um resumo, nem uma resenha do romance. O foco da redação é 
a discussão do problema apresentado.

A prova de Redação dá prioridade à capacidade de argumentação do candidato, entendendo-a como um 
importante requisito da vida acadêmica, quer pela articulação de informações e ideias, quer pelo exercício de 
recursos expositivos e persuasivos da linguagem.

Na Redação, serão avaliados a habilidade de leitura e interpretação para a reconstrução de textos em diversos 
níveis, o domínio do gênero “dissertação”, a construção da argumentação, e o emprego de formas e estruturas 
linguísticas de acordo com a norma-padrão.
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