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Apresentação 
 
 A isenção integral de taxa de inscrição no Processo Seletivo tem como 

objetivo propiciar condições de participação para candidatos comprovadamente 

carentes do ponto de vista socioeconômico. 

 

 Neste Manual apresentamos informações e procedimentos necessários 

para solicitação de isenção integral da taxa de inscrição para o Processo Seletivo 

2008/2009.  
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1. Calendário 
Atividades Data 

Divulgação do processo de isenção na página do 
Vestibular da UFABC (www.ufac.edu.br) e da 
VUNESP (www.vunesp.com.br ). 

01.08.2008 

Inscrição pela internet (www.vunesp.com.br ).  01 a 25.08.2008 
Data máxima para postagem, pelo Correio, do 
requerimento e documentos comprobatórios. 25.08.2008 

Divulgação dos resultados. 10.09.2008 
Inscrição dos isentos para o Processo Seletivo 
2008/2009   exclusivamente pela Internet 
(www.vunesp.com.br ). 

15 a 19.09.2008 

 
 

2. Quem pode solicitar isenção de taxas 
O candidato interessado em pleitear a isenção integral da taxa de inscrição para o 

Processo Seletivo 2008/2009 deverá preencher e comprovar, cumulativamente, os 

seguintes requisitos: 

• ter cursado ou estar cursando até o final de 2008, integralmente, Ensino Médio 

em instituição pública, ter cursado ou estar cursando até o final de 2008, 

integralmente, Ensino Médio em instituição particular, porém com concessão 

de bolsa de estudo integral ou ainda ter cursado a Educação de Jovens e 

Adultos – EJA (Ensino Supletivo), porém com o Ensino Fundamental cursado 

totalmente em instituição pública; 

• não estar cursando ou ter concluído curso de Nível Superior; 

• ter renda familiar mensal igual ou inferior a R$380,54 (trezentos e oitenta reais 

e cinqüenta e quatro centavos) per capita (Estrato 1/DIEESE); 

• Entende-se como renda familiar mensal o somatório de todos os rendimentos 

auferidos por todos os membros do grupo familiar, composta do valor bruto de 

salários, proventos, pensões, pensões alimentícias, aposentadorias, benefícios 

sociais, comissões, pró-labore, outros rendimentos do trabalho não 

assalariado, rendimentos do mercado informal ou autônomo, rendimentos 
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auferidos do patrimônio, e quaisquer outros, de todos os membros do grupo 

familiar, incluindo o candidato.  

• O candidato que possua renda própria deverá declará-la na composição da 

renda bruta mensal familiar.  

• Será considerado independente o candidato que não estiver integrado a um 

grupo familiar e comprovar que se auto-sustenta.  

Somente participarão do processo de isenção, os candidatos que cumprirem 
integralmente os itens acima. 
 

 

3. Procedimentos 
3.1 Como se inscrever? 
As inscrições para solicitação de isenção da taxa de inscrição referente ao 

Processo Seletivo 2008/2009 serão efetuadas exclusivamente por meio eletrônico, 

mediante o preenchimento do Requerimento para Solicitação de Isenção 

disponível no endereço www.vunesp.com.br e encaminhamento da documentação 

comprobatória, seguindo o Calendário de Isenção.  

 

3.2 Questionário 
Faz parte do Requerimento para Solicitação de Isenção o questionário 

socioeconômico (ANEXO I) que deverá ser respondido pelo candidato. 

Questões não respondidas acarretarão prejuízo na avaliação da solicitação. 

 

3.3 Como enviar os documentos 
O Requerimento para Solicitação de Isenção, preenchido pela internet e impresso 

a partir da página da VUNESP (www.vunesp.com.br), deverá ser postado em uma 

das agências dos Correios, acompanhado dos documentos comprobatórios, 
seguindo o Calendário de Isenção.  

 5

http://www.vunesp.com.br/
http://www.vunesp.com.br/


O Requerimento para Solicitação de Isenção e todos os documentos 

comprobatórios, devem ser enviados para a VUNESP em um único envelope por 

candidato, contendo a seguinte identificação: 

 

Requerimento de isenção da taxa de inscrição para Processo Seletivo 

UFABC 2008/2009 
Fundação VUNESP 

Rua Dona Germanie Burchard, 515 

Água Branca – São Paulo 

CEP: 05002-062 

 

No envelope devem constar, também, sob pena de exclusão do candidato do 

processo de isenção, seu nome e endereço completos.  

 

3.4 Resultados 
O resultado do pedido de isenção será divulgado no endereço 

www.vunesp.com.br conforme o Calendário de Isenção. 

• Em função das características desse processo não caberá recurso.  

 

3.5 Inscrição no Processo Seletivo 
O candidato beneficiado deverá efetivar sua inscrição no Processo Seletivo 

2008/2009, pela internet, no endereço www.vunesp.com.br , de acordo com o 

Calendário de Isenção. 

 

 
4. Documentos necessários 
O Requerimento para Solicitação de Isenção, assinado pelo candidato, deverá ser 

obrigatoriamente acompanhado dos seguintes documentos: 

I. Fotocópia do documento de identidade (RG ou RNE); 
II. Fotocópia do CPF; 
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III. Fotocópia do Histórico Escolar do Ensino Médio. Os candidatos 
que fizeram o Ensino Médio no curso de Educação de Jovens e 
Adultos – EJA (Ensino Supletivo) deverão anexar também a 
fotocópia do Histórico Escolar do Ensino Fundamental; 

IV. Declaração da concessão de bolsa de estudos integral por parte 
da escola ou outra instituição, caso no Histórico Escolar conste 
que alguma série do Ensino Médio tenha sido cursada em 
escola particular; 

V. Fotocópia do comprovante de renda do candidato e de todos os 
demais integrantes da família que possuírem algum tipo de 
rendimento. Serão aceitos como comprovantes de renda: 
Declaração de Imposto de Renda ou Declaração de Isento 
relativas ao exercício de 2007; contra-cheque; pró-labore; ou 
declaração de próprio punho do chefe de família devidamente 
assinada. 

 

Lembrete 

• Os documentos comprobatórios deverão estar anexados ao requerimento de 

inscrição (grampeados) na ordem acima solicitada. 

• O preenchimento do Requerimento para Solicitação de Isenção e o seu envio, 

com a documentação comprobatória anexada, serão de inteira 

responsabilidade do candidato.  

• O preenchimento incorreto do Requerimento, assim como a entrega incompleta 

da documentação implicará na desclassificação do candidato.  

• Não serão admitidas alterações ou inclusões após o período de inscrição para 

a obtenção do benefício. 

 
Toda documentação comprobatória indicada no Requerimento de Isenção 
deverá ser apresentada em cópias xerografadas, que não serão devolvidas 
ao candidato.  
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5. Indeferimentos 
Será indeferido o pedido que: 

• não atenda aos requisitos previstos no item 3; 

• contenha informações inverídicas; 

• for postado em data posterior àquela estabelecida no calendário; 

• não contenha, no envelope, os dados de identificação exigidos no item 3.3; 

• seja encaminhado com o preenchimento incorreto do Requerimento, ou ainda 

com a entrega incompleta da documentação. 

 

6. Outras informações 
A Universidade Federal do ABC (UFABC) e a Fundação para o Vestibular da 

Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (VUNESP), reservam-se 

o direito de verificar a veracidade das informações prestadas pelo candidato.  

 

Caso alguma das informações seja inverídica, a UFABC e a VUNESP indeferirão 

o pedido de inscrição para solicitação de isenção, sem prejuízo de adoção de 

medidas judiciais cabíveis.  

• Informações inverídicas detectadas, mesmo após o exame vestibular, levarão 

ao cancelamento da inscrição no vestibular e da eventual matrícula.  

• Caso o candidato seja aprovado no processo seletivo, sua condição 

socioeconômica poderá será verificada e, constatando-se que as informações 

prestadas não são verdadeiras, serão adotadas as medidas judiciais cabíveis.  

• Quaisquer outros documentos que se fizerem necessários à comprovação da 

veracidade das informações prestadas pelo candidato podem ser exigidos em 

qualquer fase do processo, inclusive após o seu término.  

• Além da documentação apresentada, qualquer elemento que demonstre 

padrão de vida e consumo incompatível com as informações prestadas poderá 

ser utilizado para desclassificar o candidato.  
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As informações prestadas pelo requerente são de sua inteira responsabilidade, 

podendo a UFABC e a VUNESP utilizá-las em qualquer época, no amparo de 

seus direitos.   

 

 

Mais informações 

DISQUE VUNESP, dias úteis, das 8 às 20 horas (11) 3874-6300 

www.vunesp.com.br 
www.ufabc.edu.br 
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ANEXO I 
Questionário Socioeconômico 

 
1- 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. 
 
2- 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. 
 
3- Qual a renda total do seu domicílio? 
(Todos que moram na casa) 
(1) Até 10 salário mínimo ou R$415,00. 
(2) De 1 a 2 salários mínimos ou de R$416,00 a R$830,00. 
(3) De 2 a 5 salários mínimos ou de R$ R$831,00 a R$2.075,00. 
(4) De 5 a 10 salários mínimos ou de R$2.076,00 a R$4.150,00. 
(5) De 10 a 20 salários mínimos ou de R$4.151,00 a R$8.300,00. 
(6) Mais de 20 salários mínimos ou mais de R$8.300,00. 
(7) Nenhuma renda. 
 
Instrução: as questões de números 04 a 12 referem-se à seguinte pergunta: 
Quais e quantos dos itens perguntados existem em sua casa? 
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4- Veículos automotores (automóvel e motocicleta). 
(1) Não tem. 
(2) Um. 
(3) Dois. 
(4) Três ou mais. 
 
5- Televisão a cores. 
(1) Não tem. 
(2) Uma. 
(3) Duas. 
(4) Três ou mais. 
 
6- Microcomputador. 
(1) Não tem. 
(2) Um. 
(3) Dois. 
(4) Três ou mais. 
 
7- Videocassete e DVD. 
(1) Não tem. 
(2) Um. 
(3) Dois. 
(4) Três ou mais. 
 
8- Máquina de lavar roupa. 
(1) Não tem. 
(2) Uma. 
(3) Duas. 
(4) Três ou mais. 
 
9- Aspirador de pó. 
(1) Não tem. 
(2) Um. 
(3) Dois. 
(4) Três ou mais. 
 
10- Geladeira. 
(1) Não tem. 
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(2) Uma. 
(3) Duas. 
(4) Três ou mais. 
 
11- Freezer. 
(1) Não tem. 
(2) Um. 
(3) Dois. 
(4) Três ou mais. 
 
12- Telefone (fixo e celular). 
(1) Não tem. 
(2) Um. 
(3) Dois. 
(4) Três ou mais. 
 
Instrução: as questões de números 13 a 18 referem-se à seguinte pergunta: 
Como é a sua casa? 
 
13- É própria? 
(1) Não. 
(2) Sim. 
 
14- É alugada? 
(1) Não. 
(2) Sim. 
 
15- É em rua urbanizada (com calçamento ou asfaltada)? 
(1) Não. 
(2) Sim. 
 
16- Tem água tratada na torneira? 
(1) Não. 
(2) Sim. 
 
17- Tem eletricidade? 
(1) Não. 
(2) Sim. 
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18- Tem empregada doméstica mensalista? 
(1) Não. 
(2) Sim. 
 
19- Você trabalhou ou teve atividade remunerada durante seus estudos no 

Ensino Médio ou equivalente? 
(1) Sim, o tempo todo. 
(2) Sim, pelo menos durante um ano. 
(3) Sim, mas só eventualmente. 
(4) Não. 
 
20- Se você está trabalhando atualmente, qual a sua renda ou o seu salário 

mensal? 
(1) Até 1 salário mínimo ou R$415,00. 
(2) De 1 a 2 salários mínimos ou de R$416,00 a R$830,00. 
(3) De 2 a 5 salários mínimos ou de R$831,00 a R$2.075,00. 
(4) De 5 a 10 salários mínimos ou de R$2.076,00 a R$4.150,00. 
(5) De 10 a 20 salários mínimos ou de R$4151,00 a R$8.300,00. 
(6) Mais de 20 salários mínimos ou mais de R$8.300,00. 
(7) Não estou trabalhando. 
 
21- Você trabalha atualmente para ajudar seus pais ou para o próprio 

sustento? 
(1) Para ajudar meus pais. 
(2) Para meu próprio sustento. 
(3) Para as duas finalidades. 
(4) Não estou trabalhando. 
 
22- Em que ano você concluiu ou concluirá o Ensino Médio ou 

equivalente? 
(1) Vou concluí-lo no segundo semestre de 2008. 
(2) Em 2007. 
(3) Em 2006. 
(4) Em 2005. 
(5) Em 2004. 
(6) Entre 2000 e 2003. 
(7) Antes de 2000. 
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Instrução: as questões de número 23 a 25 referem-se à seguinte pergunta: 
Em que tipo de escola você cursou ou está cursando o Ensino Médio ou 
equivalente, em cada uma das séries? 
 
23- 1ª Série do Ensino Médio (regular ou supletivo). 
(1) Escola pública. 
(2) Escola particular, com bolsa integral. 
(3) Escola particular, sem bolsa ou bolsa parcial. 
 
24- 2ª Série do Ensino Médio (regular ou supletivo). 
(1) Escola pública. 
(2) Escola particular, com bolsa integral. 
(3) Escola particular, sem bolsa ou com bolsa parcial. 
 
25- 3ª Série do ensino Médio (regular ou supletivo). 
(1) Escola pública. 
(2) Escola particular, com bolsa integral. 
(3) Escola particular, sem bolsa ou com bolsa parcial. 
 
26- Você freqüentou ou está freqüentando 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$100,00. 
 
27- Você já é formado ou está matriculado em outro curso de nível 

superior? 
(1) Não. 
(2) Sim. 


