VESTIBULAR MEIO DE ANO 2017
Critérios e procedimentos para isenção de pagamento de taxa de inscrição para candidatos
socioeconomicamente carentes.

A Universidade Estadual Paulista - UNESP oferece 360 isenções integrais do pagamento de taxa de inscrição para o
seu Vestibular, nos termos a seguir:

1. CONDIÇÕES PARA REQUER O BENEFÍCIO
1.1. Ter concluído até 10.07.2017, o Ensino Médio em instituição pública ou em instituição particular com
concessão de bolsa de estudo integral ou ter cursado a Educação de Jovens e Adultos (EJA) mantido por
instituição da rede pública.
1.1.1 O candidato que não tenha concluído o ensino médio e que não o concluirá até 10.07.2017, portanto
considerado como treineiro, não poderá participar do processo de isenção.
1.1.2. A certificação pelo ENEM (portaria MEC nº 10, de 20.05.2012 e portaria INEP nº 179, de 28.04.2014), não
tem como pressuposto a frequência em escola pública, portanto, não será aceito para comprovação do item
anterior.
1.2. Ter renda média familiar (RMF) mensal igual ou inferior a um salário mínimo e meio (R$1.405,50), por pessoa.
1.3. Residir no Estado de São Paulo ou estar vinculado a uma instituição de ensino, nos termos do item 1.1, com
sede no Estado de São Paulo.
2. PROCEDIMENTOS PARA OBTER O BENEFÍCIO
2.1. Preencher de forma eletrônica (online), imprimir e assinar durante o período de 03 a 07 de abril de 2017, o
Requerimento de Solicitação de Isenção, disponível, exclusivamente, no endereço eletrônico
www.vunesp.com.br/vnsp1709.
2.2. Remeter, pelo correio, até 10 de abril de 2017, o referido Requerimento de Solicitação de Isenção juntamente
com os documentos comprobatórios relacionados no item 3., fazendo constar no envelope o que segue:
VESTIBULAR UNESP MEIO DE 2017
REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DO VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO
RUA DONA GERMAINE BURCHARD, 515 – ÁGUA BRANCA
CEP 05002-062
SÃO PAULO / SP
2.3. Não serão considerados os documentos postados após 10 de abril de 2017.

3. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
3.1. Cópia do contracheque (recibo, holerite, etc.), ou, na impossibilidade, declaração de próprio punho dos
rendimentos mensais para autônomos, trabalhadores do comércio informal ou declaração que se encontra
desempregado sem qualquer renda.
3.2. Cópia do Histórico ou declaração Escolar contendo dados da 1ª, 2ª e 3ª séries do Ensino Médio.
3.3. Caso tenha cursado o Ensino Médio na rede particular de ensino, com bolsa de estudo integral, anexar
documento da escola declarando a situação (concessão da bolsa integral e quais anos/séries foram concedidas).
3.4. Cópia de comprovante de residência (conta de água, luz, etc.) para quem reside no Estado de São Paulo, ou
declaração de instituição de ensino sediada no Estado de São Paulo comprovando o vínculo estudantil.

4. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
4.1. A ordenação dos candidatos será estabelecida a partir das respostas marcadas no requerimento de
solicitação de Isenção. Questões não respondidas ou não preenchidas acarretarão prejuízo na avaliação.
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RASCUNHO DO QUESTIONÁRIO (não deve ser enviado junto com a documentação)
(O rascunho do questionário tem como finalidade auxiliar a transcrição definitiva do Requerimento de Solicitação
de Isenção, a ser preenchido de forma eletrônica (online) no endereço eletrônico www.vunesp.com.br/vnsp1709).
01. Em que situação você mora?
(1) Em casa ou apartamento, com a família.
(2) Em casa ou apartamento, sozinho.
(3) Em quarto ou cômodo alugado, sozinho.
(4) Em habitação coletiva: hotel, hospedaria, quartel, pensionato, etc.
(5) Outra situação.
02. Quantas pessoas moram em sua casa? (Contando você, pais, irmãos ou outros parentes que moram na
casa. Não inclua pessoas que moram em sua casa por razões de trabalho, como empregados domésticos ou
caseiros).
(1) Moro sozinho.
(2) Duas pessoas.
(3) Três pessoas.
(4) Quatro pessoas.
(5) Cinco pessoas.
(6) Seis pessoas.
(7) Sete ou mais pessoas.
03. Qual a renda total do seu domicílio? (Todos que moram na casa)
(1) Até 1,50 salário mínimo ou até R$1.405,50
(2) Acima de 1,50 até 2 salários mínimos ou de R$1.406,00 a R$1.874,00
(3) Acima de 2 até 5 salários mínimos ou de R$1.875,00 a R$4.685,00.
(4) Acima de 5 até 10 salários mínimos ou de R$4.686,00 a R$9.370,00.
(5) Acima de 10 até 20 salários mínimos ou de R$9.371,00 a R$18.740,00.
(6) Mais de 20 salários mínimos ou mais de R$18.740,00.
(7) Nenhuma renda.
Instrução: Para as questões de 04 a 09 responda:
Quantos desses itens você possui em sua casa?
04. Veículos automotores (automóvel e motocicleta).
(1) Não tem.
(2) Um.
(3) Dois ou mais.
05. Televisão.
(1) Não tem.
(2) Uma.
(3) Duas ou mais.
06. Computador (Desktop ou Notebook).
(1) Não tem.
(2) Um.
(3) Dois ou mais.
07. Máquina de lavar roupa.
(1) Não tem.
(2) Uma.
(3) Duas ou mais.
08. Geladeira.
(1) Não tem.
(2) Uma.
(3) Duas ou mais.
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09. Telefone móvel (celular ou smartphone).
(1) Não tem.
(2) Um.
(3) Dois ou mais.
Instrução: Para as questões de 10 a 14 responda:
Como é a sua casa?
10. Própria?
(1) Não.
(2) Sim.
11. Alugada?
(1) Não.
(2) Sim.
12. É em rua urbanizada (com calçamento ou asfaltada)?
(1) Não.
(2) Sim.
13. Possui água tratada?
(1) Não.
(2) Sim.
14. Possui eletricidade?
(1) Não.
(2) Sim.
15. Tem empregada doméstica mensalista?
(1) Não.
(2) Sim.
16. Você trabalhou ou teve alguma atividade remunerada durante seus estudos no Ensino Médio (2º grau)
ou equivalente?
(1) Sim, regularmente, em tempo integral.
(2) Sim, regularmente, em tempo parcial.
(3) Sim, mas é trabalho eventual.
(4) Não.
17. Se você está trabalhando atualmente, qual a sua renda ou o seu salário mensal?
(1) Até 1,5 salário mínimo ou R$1.405,50.
(2) Acima de 1,5 até 2 salários mínimos ou de R$1.406,00 a R$1.874,00.
(3) Acima de 2 até 5 salários mínimos ou de R$1.875,00 a R$4.685,00.
(4) Mais de 5 salários mínimos ou mais de R$ 4.685,00.
(5) Não estou trabalhando.
18. Qual a sua participação na vida econômica da família?
(1) Trabalho e sou o principal responsável pelo sustento da família.
(2) Trabalho e recebo ajuda financeira da família.
(3) Trabalho e sou responsável apenas pelo meu sustento.
(4) Não trabalho e meus gastos são pagos pela família.
19. Em que ano você concluiu ou concluirá o Ensino Médio (2º grau) ou equivalente?
(1) 2017 ou após.
(2) 2016.
(3) 2015.
(4) 2014.
(5) Antes de 2014.
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Instrução: Para as questões de 20 a 22 responda:
Onde você cursou ou está cursando cada uma das séries do Ensino Médio (2º grau) ou equivalente?
20. 1ª Série do Ensino Médio (regular ou EJA).
(1) Escola pública.
(2) Escola particular com bolsa integral.
(3) Escola particular com bolsa parcial.
(4) Escola particular sem bolsa.

21. 2ª Série do Ensino Médio (regular ou EJA).
(1) Escola pública.
(2) Escola particular com bolsa integral.
(3) Escola particular com bolsa parcial.
(4) Escola particular sem bolsa.
22. 3ª série do Ensino Médio (regular ou EJA).
(1) Escola pública.
(2) Escola particular com bolsa integral.
(3) Escola particular com bolsa parcial.
(4) Escola particular sem bolsa.
23. Você frequentou ou está frequentando cursinho pré-vestibular?
(1) Não.
(2) Sim, com bolsa integral.
(3) Sim, com pagamento de valor mensal, incluindo material didático, igual ou inferior a R$300,00.
(4) Sim, com pagamento de valor mensal, incluindo material didático, superior a R$300,00.
24. Você está matriculado ou já concluiu outro curso de nível superior?
(1) Não.
(2) Sim.

RENDA MENSAL FAMILIAR
25. Qual o valor total mensal da renda de sua família (RF)? Transcreva no espaço abaixo.
Atenção: É preciso comprovar a renda de todos os membros da família que a compõe (item 3.1).
R$

,

26. Quantas pessoas (P) são mantidas pela renda familiar informada na questão anterior?
pessoas
Cálculo da Renda Média Familiar (RMF), por pessoa:
Divida a Renda Familiar (RF) anotada na questão 25 pelo número de pessoas (P) anotado na questão
26: (RMF = RF / P). Atenção para o limite da renda prevista no item 1.2.
RMF = RF(questão 25)

,

: P(questão 26)

27. Qual o nível de instrução de sua mãe?
(1) Analfabeta.
(2) Ensino fundamental incompleto.
(3) Ensino fundamental completo.
(4) Ensino médio incompleto.
(5) Ensino médio completo.
(6) Superior incompleto.
(7) Superior completo.
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28. Qual a profissão de sua mãe ou responsável?
(1) Trabalho de serviços gerais (limpeza e manutenção) remunerado (eventual ou regular).
(2) Operária de pouca qualificação ou do comércio.
(3) Técnica de nível médio ou professora do ensino fundamental.
(4) Profissional liberal, professora do ensino médio ou superior ou técnica de nível superior.
(5) Proprietária ou administradora de pequeno negócio.
(6) Proprietária ou administradora de média ou grande empresa.
(7) Não exerce atividade remunerada.

4.2. Quando constatada divergências, o candidato perderá os pontos das questões divergentes.

5. INDEFERIMENTO
Será indeferido o requerimento do candidato que:
5.1. não atender às condições previstas no item 1;
5.2. não preencher o Requerimento de Solicitação de Isenção disponível de forma eletrônica (online) no site
www.vunesp.com.br/vnsp1709, conforme previsto no item 2.1. (Não será aceito requerimento preenchido
manualmente);
5.3. não enviar o requerimento gerado pelo sistema e os respectivos documentos comprobatórios, conforme
previsto no item 2.2.;
5.4. prestar informações inverídicas ou incompletas no requerimento.
6. CRITÉRIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DAS ISENÇÕES
6.1. As isenções serão distribuídas por Câmpus da Unesp que oferece vagas no Vestibular Meio de Ano de 2017,
proporcionalmente ao número de solicitações que preencham os requisitos e atendam aos itens 1, 2 e 3.

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
7.1. O resultado da solicitação será divulgado oficialmente, na data prevista de 26 de abril de 2017, no endereço
eletrônico www.vunesp.com.br. O requerente beneficiado com a isenção estará automaticamente inscrito no
Vestibular Unesp Meio de Ano de 2017. O manual do candidato estará disponível aos interessados somente pela
internet, na página www.vunesp.com.br.
7.2. As informações prestadas pelo requerente são de sua inteira responsabilidade, podendo a Unesp e a Vunesp
utilizá-las em qualquer época, no amparo a seus direitos.
7.3. A Unesp e a Vunesp reservam-se os direitos de verificar a veracidade das informações prestadas pelo
requerente.
7.4. Informações inverídicas detectadas, mesmo após o exame vestibular, levarão ao cancelamento da inscrição
no vestibular e da eventual matrícula.
7.5. Os documentos poderão ser enviados no original ou em cópia simples. Não haverá devolução dos
documentos entregues, eles permanecerão na sede da Vunesp por até 30 (trinta) dias depois da publicação da
relação dos beneficiados com a isenção, após essa data serão destruídos.

Disque Vunesp, telefone (11) 3874-6300, em dias úteis, das 8 às 20 horas.

[5]

