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O Centro de EducaÃ§Ã£o a DistÃ¢ncia do Estado do Rio de Janeiro (Cederj) estÃ¡ com
inscriÃ§Ãµes abertas para candidatos que queiram pedir isenÃ§Ã£o no pagamento da taxa ou
fazer a prÃ©-inscriÃ§Ã£o no Sistema de Cotas no Vestibular de segundo semestre desse ano.
Os interessados precisam adotar os procedimentos necessÃ¡rios atÃ© o dia 16 de abril. O
consÃ³rcio do Cederj Ã© formado por sete faculdades pÃºblicas do estado.
Para conseguir a isenÃ§Ã£o, o estudante necessita comprovar insuficiÃªncia financeira. Isto
significa que deverÃ£o ter renda mÃ©dia familiar bruta inferior a R$1.017 mensais. A
solicitaÃ§Ã£o do benefÃ-cio deve ser feita por meio do preenchimento de uma ficha online,
disponÃ-vel no site do Cederj. O passo seguinte Ã© apresentar o requerimento preenchido e a
cÃ³pia da documentaÃ§Ã£o exigida no edital em algum dos polos presenciais. Outra opÃ§Ã£o
Ã© enviar o material pelos Correio, atÃ© o dia 17 de abril.
Entre as cÃ³pias de documentos exigidas estÃ£o as da identidade, do CPF, da Carteira de
trabalho do estudantes e de seus familiares, entre outras. A lista completa, assim como a
relaÃ§Ã£o de locais de entrega do material, podem ser consultados no edital, disponÃ-vel na
parte de anexos deste site. O resultado dos pedidos de isenÃ§Ã£o sai no dia 18 de maio. O
valor da taxa de inscriÃ§Ã£o serÃ¡ divulgado em breve, mas nÃ£o deve ser muito diferente do
cobrado no ano passado, que foi de R$55.
Os estudantes que quiserem concorrer Ã s vagas destinadas ao Sistema de Cotas precisam
apresentar histÃ³rico escolar completo, que comprove que os ensinos fundamental e mÃ©dio
foram cursados em escola pÃºblica. TambÃ©m pode se fazer uma autodeclaraÃ§Ã£o da
condiÃ§Ã£o de negro ou Ã-ndio, ou apresentar um laudo mÃ©dico comprovando deficiÃªncia,
de acordo com a legislaÃ§Ã£o vigente. Filhos de bombeiros e policias mortos tambÃ©m podem
aderir Ã reserva de vagas. Professores da rede pÃºblica tambÃ©m podem concorrer a estas
vagas, para isso devem apresentar os trÃªs Ãºltimos contracheques. O resultado destes
pedidos sai no mesmo dia do que o dos de isenÃ§Ã£o.
Para os demais candidatos, as inscriÃ§Ãµes vÃ£o acontecer entre os dias 18 e 24 de maio,
com o pagamento da taxa atÃ© o dia 25 do mesmo mÃªs. As carreiras que estÃ£o
disponÃ-veis para ser cursadas sÃ£o: AdministraÃ§Ã£o PÃºblica; Tecnologia em Sistemas de
ComputaÃ§Ã£o; Tecnologia em GestÃ£o de Turismo, Engenharia de ProduÃ§Ã£o e as
seguintes Licenciaturas: CiÃªncias BiolÃ³gicas; FÃ-sica; Geografia; HistÃ³ria; Letras;
MatemÃ¡tica; Pedagogia; QuÃ-mica e Turismo. Os candidatos podem optar por concorrer com
a nota do Exame Nacional do Ensino MÃ©dio (Enem) de 2014.
Os classificados farÃ£o cursos de graduaÃ§Ã£o, na modalidade semipresencial, em vÃ¡rias
instituiÃ§Ãµes de ensino superior do estado. Pela metodologia, parte das aulas ocorrerÃ£o em
polos presenciais e parte delas, pela internet. Ao final, formados sairÃ£o com os mesmos
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diplomas concedidos pelas instituiÃ§Ãµes em seus cursos presenciais.
O ConsÃ³rcio Cederj pertence Ã FundaÃ§Ã£o Centro de CiÃªncias e EducaÃ§Ã£o Superior a
DistÃ¢ncia do Estado do Rio de Janeiro (Cecierj), Ã³rgÃ£o vinculado Ã Secretaria Estadual de
CiÃªncia e Tecnologia. Integram o consÃ³rcio o Centro Federal de EducaÃ§Ã£o TecnolÃ³gica
Celso Suckow da Fonseca (Cefet-RJ), Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy
Ribeiro (Uenf), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), Universidade Federal
Fluminense (UFF), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade Federal Rural
do Rio de Janeiro (UFRRJ) e Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UniRio). A
tendÃªncia Ã© de que, assim como nos Ãºltimos vestibulares, haja vagas para todas essas
instituiÃ§Ãµes de ensino.
ServiÃ§o
www.cederj.edu.br/vestibular
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