
2º Exame de Qualificação do Vestibular Estadual 2013 
SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO - PASSO A PASSO  

 
1º Passo) No período de 13 a 15 de junho de 2012 acesse o site  www.vestibular.uerj.br em 
seguida clique em SOLICITAR ISENÇÃO  
 
2º Passo) Se você já possui cadastro na UERJ, coloque seu CPF e sua SENHA previamente 
cadastrada nos campos abaixo e pule para o 5º passo. Caso contrário clique em “não possui 
cadastro”  

 
 
3º Passo) Preencha seus dados pessoais na tela e clique em prosseguir. 
 

 
 
4º Passo) Preencha seus dados de contato e ao finalizar, clique em salvar. 
 

 

http://www.vestibular.uerj.br/


 
 
5º Passo) Clique em 2º Exame de Qualificação  2013. 
 
6º Passo) Será aberta uma nova pagina e você deverá clicar na seta onde estará a seguinte 
frase: 
                     Solicite aqui seu pedido de isenção de taxa de inscrição. 
 
7º Passo) Em seguida será aberta uma nova página localizada no rodapé, com a seguinte frase: 
                    “os demais candidatos , inclusive oriundos de cursos pré vestibulares populares,  
comunitários ou similares, devidamente cadastrados na UERJ, deverão clicar em PROSSEGUIR 
para solicitar a isenção.”               CLIQUE EM PROSSEGUIR 
 
8º Passo) Em seguida será aberta uma página que conterá no cabeçalho a seguinte 
informação: 
Leia o Edital e Orientações para solicitação da isenção antes de preencher seu requerimento 
de Isenção.             CLIQUE EM PROSSEGUIR 
 
9º Passo) Clique na primeira opção “Candidatos oriundos de curso ...” identificada como 1. 
Ao clicar aparecerá o campo para o fornecimento do código do seu curso de pré-vestibular , 
fornecido por seu respectivo tutor representante. 
Após digitar o código e clicar em prosseguir, o site lhe pedirá para confirmar o pré-vestibular 
do qual você faz parte, veja se está certo e clique em ok. 
 
10º Passo) Seus dados pessoais e de contato aparecerão preenchidos na ficha, preencha 
corretamente os campos em vermelho e após completar esses dados, clique em prosseguir. 
 
11º Passo) Aparecerá uma tela de confirmação do seu cadastro, confira todos os dados 
disponíveis nessa tela e clique em confirmar.  
Dica: Antes de clicar em confirmar, imprima essa tela, pois nela encontram todos os 
documentos que devem ser enviados dentro do envelope para a obtenção da isenção da taxa 
da UERJ. 
 
12º Passo) Confirmação de envio de seu pedido de isenção, clique em “imprimir” para 
imprimir seu recibo. Imprima em duas vias, uma fica com você e outra envie junto a todos os 
documentos solicitados na isenção da taxa. 
 
13º Passo) Entregue o envelope identificado e lacrado para o tutor conforme combinado no 
pólo onde estuda. 
 
 
 


