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PROCEDIMENTOS PARA CADASTRO DE CURSOS PRÉ-VESTIBULARES
POPULARES, COMUNITÁRIOS OU SIMILARES
DEPARTAMENTO DE SELEÇÃO ACADÊMICA – DSEA

VESTIBULAR ESTADUAL 2023

O Departamento de Seleção Acadêmica (DSEA), da Pró-reitoria de Graduação (PR-1), da Universidade do Estado do Rio de
Janeiro (UERJ), divulga os procedimentos para o cadastramento dos cursos pré-vestibulares populares, comunitários ou
similares que desejarem solicitar isenção de pagamento de taxa de inscrição do Vestibular Estadual 2023 para seus alunos.
1. SOLICITAÇÃO DE CADASTRO
1.1 Os coordenadores dos cursos deverão, no período e local indicados no calendário, adotar os seguintes procedimentos:
a) acessar o endereço eletrônico www.vestibular.uerj.br;
b) efetuar o cadastro dos dados pessoais do coordenador do curso;
c) preencher o formulário de cadastramento do curso e imprimi-lo;
d) entregar o formulário de cadastramento com a fotocópia do comprovante de cessão do espaço para o funcionamento do curso
e do documento de identidade e da habilitação profissional do coordenador do curso.
1.2 Os cursos já cadastrados no DSEA que desejarem validar o cadastro para o Vestibular Estadual 2023 deverão apresentar a
cópia do comprovante de cessão do espaço para o funcionamento do curso no período e local indicados no calendário.
1.2.1 Os cursos que não cumprirem a exigência prevista no item 1.2 não terão acesso ao sistema para solicitação de isenção da
taxa de inscrição para os seus alunos.
1.3 Os originais dos documentos deverão ser apresentados para autenticação.
1.4 O DSEA, após análise dos documentos, divulgará o parecer sobre a situação cadastral do curso no período e local indicados
no calendário.
1.5 A análise da situação cadastral dos cursos poderá ter como resultado os seguintes tipos de parecer:
- CADASTRO CONFIRMADO;
- CADASTRO COM PENDÊNCIAS;
- CADASTRO INDEFERIDO.
1.6 A solução de pendências, bem como a solicitação de recurso quanto ao parecer divulgado, serão aceitas no período e local
indicados no calendário.
1.7 A qualquer época poderão ser comunicadas ao DSEA as alterações relativas a endereço do curso ou nome do coordenador.
2. CALENDÁRIO
PERÍODO
EVENTO

LOCAL
Exame de Qualificação

Solicitação de cadastro

26/07 a 17/08/2022

www.vestibular.uerj.br

26/07 a 17/08/2022

UERJ (campus Maracanã)
DSEA/Atendimento
Pavilhão João Lyra Filho
Bloco F - 1º andar - sala 1141
(das 10 às 16 horas, em dias úteis)

Divulgação do parecer da análise da situação
cadastral do curso

19/08/2022

www.vestibular.uerj.br

Solução de pendências e solicitação de recursos quanto
à situação cadastral

22/08/2022

vestibular@dsea.uerj.br
(enviar os documentos digitalizados)

Entrega do formulário de cadastramento e da
documentação exigida
(cursos não cadastrados)
Apresentação de cópia do comprovante de cessão
do espaço para o funcionamento do curso
(cursos já cadastrados)

Demais informações:
Tel: (21) 2334-0239 / 2334-0275 / 2334-0669

