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O Instituto de AplicaÃ§Ã£o Fernando Rodrigues da Silveira, o ColÃ©gio de AplicaÃ§Ã£o da
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (CAp-Uerj) segue recebendo inscriÃ§Ãµes para
ingresso nas turmas de 1Âº e 6Âº anos do ensino fundamental. Ao todo, sÃ£o 120 vagas
divididas entre os dois segmentos. O valor da taxa de inscriÃ§Ã£o Ã© de R$52 e R$95,
respectivamente.
Sobre as Cotas
O concurso reserva vagas para estudantes negros, pardos e Ã-ndios, pessoas portadoras de
deficiÃªncia, filhos de professores da Uerj e filhos de funcionÃ¡rios da Uerj. O quadro detalhado
com a oferta por grupo de cota podem ser consultados no edital, disponÃ-vel no anexo abaixo.
Os modelos das declaraÃ§Ãµes que devem ser preenchidas e encaminhadas a direÃ§Ã£o da
escola estÃ£o disponÃ-veis no site do processo seletivo.
Para concorrer a uma das 60 vagas no 1Â° ano do ensino fundamental Ã© preciso ter nascido
entre 1Âº de janeiro de 2010 e 31 de dezembro de 2011. No caso do 6Â° ano do ensino
fundamental, os alunos devem ter nascido a partir de 1Âº de janeiro de 2004 e ter concluÃ-do
ou estÃ¡ em fase de conclusÃ£o do 5Âº ano do ensino fundamental.
As inscriÃ§Ãµes podem ser efetuadas no site da instituiÃ§Ã£o atÃ© o dia 29 de setembro. A
taxa poderÃ¡ ser paga atÃ© o dia 30 do mesmo mÃªs. Como procedimento, Ã© necessÃ¡rio
que o responsÃ¡vel informe seus dados no requerimento, conforme as instruÃ§Ãµes contidas
no sistema.
O processo seletivo para as turmas do 1Â° ano serÃ¡ feito por meio de sorteio pÃºblico,
marcado para o dia 8 de novembro. O responsÃ¡vel nÃ£o Ã© obrigado a comparecer ao local,
pois o resultado serÃ¡ publicado no site do CAp-Uerj no dia 10 de novembro. Os contemplados
terÃ£o os dias de 16 e 17 do mesmo mÃªs para realizarem a matrÃ-cula.
InscriÃ§Ãµes: www.cap2017.uerj.br
Ingresso no 6Â° ano terÃ¡ prova objetiva
Para as turmas do 6Â° ano, a admissÃ£o serÃ¡ realizada por meio de uma prova com 40
questÃµes discursivas de LÃ-ngua Portuguesa, 40 questÃµes discursivas de MatemÃ¡tica e
uma RedaÃ§Ã£o.
A data prevista para a aplicaÃ§Ã£o do exame Ã© dia 13 de novembro. O local e horÃ¡rio da
avaliaÃ§Ã£o serÃ¡ conhecido por meio da emissÃ£o do CartÃ£o de ConfirmaÃ§Ã£o de
InscriÃ§Ã£o, que poderÃ¡ ser realizada no entre os dias 17 e 21 de outubro.
O resultado e a classificaÃ§Ã£o serÃ£o divulgados no dia 12 de dezembro. Quanto Ã s
matrÃ-culas dos classificados deverÃ£o ser realizadas nos dias 10 e 11 de janeiro.
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