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FAÃ‡A O CURSO PREPARATÃ“RIO PARA O CAP UERJ NO CAPE PREPARATÃ“RIOS.
Na prÃ³xima segunda-feira, dia 3 de agosto, comeÃ§a o prazo de inscriÃ§Ãµes para o
concurso de admissÃ£o ao Instituto de AplicaÃ§Ã£o Fernando Rodrigues da Silveira, que
funciona como ColÃ©gio de AplicaÃ§Ã£o da Uerj (CAp-Uerj). Do total de 120 vagas, 60 sÃ£o
para ingresso nas turmas de 1Â° ano, e 60 para o 6Â° ano, ambos do ensino fundamental.
As inscriÃ§Ãµes serÃ£o realizadas exclusivamente pela internet atÃ© o dia 8 de setembro. O
prazo para solicitaÃ§Ã£o de isenÃ§Ã£o do pagamento da taxa jÃ¡ encerrou e o resultado serÃ¡
divulgado nesta sexta-feira, dia 31. O concurso reserva 40% das vagas para estudantes negros
e 5% para pessoas com deficiÃªncia. Os filhos de professores e funcionÃ¡rios da Uerj
tambÃ©m contam com 12,5% das vagas para cada grupo.
No edital, Ã© possÃ-vel encontrar a divisÃ£o das vagas de forma detalhada. Quem concorrer
pelas medidas afirmativas terÃ¡ que entregar a documentaÃ§Ã£o comprobatÃ³ria de carÃªncia
socioeconÃ´mica no LaboratÃ³rio de InformÃ¡tica da Uerj, no campus MaracanÃ£, das 10h Ã s
16h, nos dias Ãºteis.
Nas inscriÃ§Ãµes para os candidatos Ã s vagas do 1Â° ano, o responsÃ¡vel deve preencher a
ficha de inscriÃ§Ã£o com os seus dados. Podem concorrer alunos nascidos entre 1Âº de
janeiro de 2009 e 31 de dezembro de 2010. A taxa de inscriÃ§Ã£o Ã© de R$52.
Para o 6Â° ano, no ato da inscriÃ§Ã£o, o candidato deve enviar uma foto no formato prÃ©
estabelecido conforme o edital. Em seguida, precisarÃ¡ pagar um boleto de R$95. Nesse caso,
poderÃ£o participar da seleÃ§Ã£o, alunos nascidos a partir de 1Âº de janeiro de 2003 e que
tenham concluÃ-do ou estejam em fase de conclusÃ£o do 5Âº ano do ensino fundamental.
O cartÃ£o confirmaÃ§Ã£o de inscriÃ§Ã£o estarÃ¡ disponÃ-vel entre os dias 19 e 26 de
outubro. A apresentaÃ§Ã£o deste documento serÃ¡ indispensÃ¡vel para participaÃ§Ã£o no
sorteio pÃºblico das vagas para o 1Â° ano, no dia 5 de novembro, e na realizaÃ§Ã£o da prova
para o 6Â° ano, no dia 8 de novembro. No exame serÃ£o aplicadas 40 questÃµes discursivas
de PortuguÃªs e 40 de MatemÃ¡tica, alÃ©m de uma RedaÃ§Ã£o. O resultado final estÃ¡
previsto para o dia 2 de dezembro.
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