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O vestibular da UERJ é composto por duas fases: Exame de Qualificação e Exame 

Discursivo. Para a primeira fase, não haverá escolha de curso e nem opção pelo 

sistema de cotas. Caso acerte mais que 40% nessa prova, que é constituída de 60 

questões, isto é, se acertar mais de 24 questões, o candidato está apto para realizar 

a segunda fase (discursiva). Somente nessa segunda fase o candidato fará opção pelo 

curso e, se for o caso, também pelo sistema de cotas. 

A lei de cotas mais atual que rege a UERJ é a lei 8.131 de 27 de setembro de 2018, que 

ampliou as legislações anteriormente estabelecidas, em 2002 e 2004. A Universidade 

Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) foi a primeira instituição do país a criar um sistema 

de cotas em processos seletivos para ingresso em seus cursos de graduação. No 

exame discursivo os candidatos só concorrem com aqueles que optaram pelo mesmo 

curso e pela mesma ação afirmativa, se for o caso.  

Se existirem 100 vagas para determinado curso, são reservadas: 

1. Ampla Concorrência (55) 

2. Negros, indígenas ou quilombolas (20) 

▪ Assim como no ENEM, a UERJ funciona sob o regime de 

autodeclaração na admissão para estudantes negros e 

indígenas, sendo obrigatória a instituição de uma Comissão 

Permanente de Assistência, para verificar a regularidade do 

exercício dos direitos reconhecidos e reparados por Lei, 

especialmente para apurar casos de desvio de finalidade, fraude 

ou falsidade ideológica. 

3. Alunos oriundos de Ensino Médio da rede pública, seja municipal, estadual ou 

federal (20) 

▪ O aluno tem que ter cursado, integralmente, o ensino médio 

em escolas públicas em qualquer estado do território nacional 

4. Estudantes com deficiência ou filhos de policiais civis e militares, bombeiros 

militares e inspetores de segurança e administração penitenciária, mortos ou 

incapacitados em razão de serviço (5). 



Observações: 

• A quantidade de vagas por curso é variável. Veja a lista de curso abaixo, em 

Links. 

• Com a ampliação do sistema de reserva de vagas pela Lei 5.346/2008, os 

estudantes passaram a ter direitos, tais como Bolsa Permanência durante todo 

o curso universitário, aquisição de material didático e Passe Livre Universitário 

para estudantes no município do Rio de Janeiro. 

• Além desses direitos, o Programa de Iniciação Acadêmica – PROINICIAR 

consolidou-se com a oferta de atividades de apoio e complementação 

acadêmica, através do PROINICIAR Pedagógico, que contribuem para o 

desenvolvimento profissional e pessoal do estudante, além de auxiliar na 

integração e na qualificação acadêmicas dos estudantes. 

 

Links: 

Lei 8.131 de 27 de setembro de 2018: https://www.vestibular.uerj.br/wp-

content/uploads/2019/03/LEI-N%C2%BA-8121-DE-27-DE-SETEMBRO-DE-2018.pdf 

Vestibular UERJ: https://www.vestibular.uerj.br/ 

Sistema do Candidato: http://sistema.vestibular.uerj.br/concurso.php 

Cursos UERJ: http://www.uerj.br/ensino/cursos-de-graduacao/ 
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