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FAÃ‡A O CURSO INTENSIVO PARA O CAP UERJ NO CAPE PREPARATÃ“RIOS.
O Instituto de AplicaÃ§Ã£o Fernando Rodrigues da Silveira (CAp-Uerj) estÃ¡ com inscriÃ§Ãµes
abertas, atÃ© 8 de setembro, para ingresso de novos alunos. O processo seletivo destina-se
ao 1Âº e 6Âº ano do ensino fundamental. Ao todo, sÃ£o ofertadas 120 vagas. No 1Âº ano,
sÃ£o 60, apenas para os nascidos entre 1Âº de janeiro de 2009 e 31 de dezembro de 2010. Na
seleÃ§Ã£o do 6Âº ano, sÃ£o 60 oportunidades. Um dos prÃ©-requisitos Ã© ter nascido a partir
de 1Âº de janeiro de 2003. AlÃ©m disso, o estudante precisa estar no 5Âº ano, ou ter
concluÃ-do.
Na seleÃ§Ã£o do 1Âº ano, sÃ£o reservadas aos candidatos comprovadamente carentes,
percentuais de vagas aos seguintes grupos de cotas: 40% destinam-se aos negros, pardos e
indÃ-genas. Os portadores de deficiÃªncia abarcam os 5% restantes. No caso do 6Âº ano,
sÃ£o 20% para estudantes oriundos da rede pÃºblica de ensino; 20% para negros, pardos e
indÃ-genas; e 5% para pessoas portadoras de deficiÃªncia. Em ambos os casos, tambÃ©m
hÃ¡ reserva para filhos de professores e funcionÃ¡rios da Uerj.
Os procedimentos de inscriÃ§Ã£o sÃ£o os mesmos em ambos os casos. Primeiro, o
responsÃ¡vel pelo adolescente deve acessar a pÃ¡gina do CAp-Uerj e preencher o
requerimento de inscriÃ§Ã£o. Ao final, irÃ¡ imprimir o boleto bancÃ¡rio, cujo valor Ã© de R$52
para o 1Âº ano e R$95 para o 6Âº ano. A data limite de pagamento da taxa Ã© 9 de setembro.
Os que desejam concorrer pelo sistema de cotas devem inserir os dados no FormulÃ¡rio de
InformaÃ§Ãµes SocioeconÃ´micas e imprimi-lo. Junto dele, precisam anexar os documentos
comprobatÃ³rios da carÃªncia, que deverÃ£o ser entregues no campus MaracanÃ£, tambÃ©m
atÃ© o dia 9, de 10h Ã s 16h, em dias Ãºteis. Para os candidatos ao 6Âº ano, serÃ£o aplicadas
provas discursivas de LÃ-ngua Portuguesa, MatemÃ¡tica e RedaÃ§Ã£o. A nota final
corresponderÃ¡ ao somatÃ³rio dos pontos obtidos nas trÃªs Ã¡reas. Os concorrentes ao 1Âº
ano entrarÃ£o via sorteio pÃºblico, realizado em 5 de novembro.
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