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Estabelece procedimentos operacionais
referentesà implantaçãodo sistema de
CoÍas Socralsdo processoseletívopara
rrgresso nos cursos de graduação da
UEM.

O Reitorda Universidade
Estadualde Maringá,no uso de suas atribuições
legaise estatutárias,
e
considerando
o conteúdo
do Processo
no67712005-PRO:
considerando
o dispostona Resolução
n' 01212010-CEP,

RESOLVE:
Art. 1o O Sistemade Cotas Sociaisdo processoseletivopara ingressode
alunosnoscursosde graduação
da Universidade
Estadual
de Maringá(UEM),vinculado
à Própelos
Reitoriade Ensino(PEN), rege-sepelo dispostona Resoluçãon'01212010-QÊP,
procedimentos
operacionais
estabelecidos
nestaportaria,bem como nas demaisnormase
disposições
legaisaplicáveis.
CAPITULOI
DO PROCESSO
DE SELEçÃO,CLASSIFICAçÃO
E MATRíCULA
SeçãoI
Da Caracterização
do Gandidato
Art. 20 Podemparticipar
do processoseletivode ingresso,no sistemade cotas
sociais,candidatobrasileiroe que atendaintegralmente
os seguintesrequisitos,a serem
comprovados
no atoda matrícula:
e EnsinoMédio
tenha cursadotodas as sériesdo EnsinoFundamental
nacional:
completoem escolada redepúblicade ensinode todoo território
il. nãosejaportador
de diplomade cursosuperior;
ilt. seja provenientede grupofamíliarcuja renda brutamensalper capita não
o saláexcedao valorde até1 e 112saláriomínimo,tendocomoreferência
vestibular;
riomínimonacional
vigenteà épocada inscrição
ao concurso
estes devemser
tv. em caso do grupo familiarpossuirbens patrimoniais,
com a rendadeclaradae não devemultrapassar
o limitede
compatíveis
pela ReceitaFederaldo Brasilpara
30% do valormonetário
estabelecido
de lmpostode Rendade Pessoa
obrigatoriedade
de entregada Declaração
V.

com a
tenhamdespesasbásicasfamiliaresmensaiscompatíveis
declarada.
- Maíingá- PR
5790- Reitoria- CEP87020-900
Av. Colombo,
Fones:(44) 3261-4200- Fax.(44)32614521
wwwuem.br- e-mail:sec-grê@.uem.br
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escolasda rede públicade ensinoaquelasmantidase
$ 1oConsideram-se
administradaspelos governos Federal, Estadualou Municipal,que
ofereçamexclusivamente
o ensinogratuito,sendoexcluídasas escolas
comunitárias,
filantrópicas
ou confessionais
mesmoque mantidascom
recursos
do poderpúblico.
quetivercursadoo EnsinoFundamental
ou Médioem escota
$ 20 O candídaio
particular,filantrópicaou confessional,mesmo que na condiçãode
bolsista,
nãotemdireitoa concorrer
vagasno Sistemade CotasSociais.
outrocursode
$ 30 E vedadoao candidatocotista,cursarconcomitantemente
graduação
em qualquer
outrainstituição
de Ensíno.
$ 4o Entende-secomo renda bruta mensalfamiliara soma de todos os
rendimentos
auferidosportodosos membrosdo grupofamiliar,composta
do valorbrutode salários,proventos,
gratificações
por
vale alimentação,
cargo de chefia, pensões, pensões alimentícias,aposentadorias,
pró-labore,
benefícios
sociais,comissões,
rendade atividaderural,outros
rendimentosdo trabalho não assalariado,rendimentosdo mercado
informalou autônomo,rendimêntos
auferidosdo patrimônio,
tais como
aluguéise arrendamentos
de bens móveise imóveis,rendimentos
de
aplicaçãofinanceira,lucrose dividendosauferidosde participação
em
empresase outros rendimentos
tributadosexclusivamente
na fonte e
outros rendimentosisentose não tributáveis,conformedefiniçãoda
ReceitaFederaldo Brasile quaisqueroutros,de todosos membrosdo
grupofamiliar,incluindo
o candidato.
Vl. Da rendabrutamensalfamiliarpodeser abatÌdosomenteo montantepago
a títulode pensãoalimentícia,
exclusivamente
no casode decisãojudicial
oueassimo determine.
'ío Consideram-se
como despesasbásicasfamiliaresaquelasoriundasde
$
pagamentocom aluguel ou mensalidadede financiamento
de casa
própria,condomínio,
parcelamensalde IPTU,energiaelétrica,água e
telefoneresidencial.
20
A
comprovaçãoda renda familiar é verificada pela análise da
$
pêlocandidato
documentação
indicadanestaPortaria,
a ser encaminhada
até a dataestabelecida
no calendário
de matrículas.
Art. 30 Entênde-se
comogrupofamiliar,alémdo própriocandidato,
o con1unto
que,cumulativamente:
de pessoasresidindo
na mesmamoradiado candidato
l.

pelosseguintes
grausde parentesco:
estejamrelacionadas
ao candidato
pat;
D padrasto;
mãe;
d ) madrasta;
e)
0 companheiro(a);
o ) filho(a);
h) enteado(a);
i ) irmão(ã);
i) tio(a);

- Maringá- PR
Av. Colombo,5790- Reitoria- CEP87020-900
Fonesi(44)32614200- Faxr.(44)32614521
- e-mail:sec{re@.uem.br
www.uem.br
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k) avô(ó).
ll. usufruam
da rendabrutamensalfamiliar,desdeque:
a) para os membrosdo grupofamiliarque possuamrendaprópria,seus
rendimentosbrutos individuaissejam declaradosna composiçãoda
rendabrutamensalfamiliar:
b) paraos membrosdo grupofamiliarque não possuamrendaprópria,a
relaçãode dependência
seja comprovadapor meio de documentos
por
emitidosou reconhecidos órgãosoÍiciaisou pelafontepagadorados
rendimentos
de qualquerum doscomponentes
do grupofamiliar.
se restrinja
ao própriocandidato,
estedeve
$ 1oCasoo grupofamiliarinformado
comprovarpercepçãode renda própria que suportê seus gastos,
condizente
com seu padrãode vidae de consumo,sob penade nulidade
de sua matrícula.
$ 20 O candidatoque inÍormargrupofamiliarcom o qual não resida,terá sua
matrícula
cancelada.
Seçãoll
Do ProcessoSeletivo
SubseçãoI
Da Inscrição
Art.4o A inscriçãoparao processoseletivodeveser efetuadade acordocom
pela ComissãoCentraldo Vestibular
as normas,editaise procedimentos
estabelecidos
(CVU),parao referidoconcursoe ainda:
Unificado
l. indicação
na fichade Ínscrição
de suaopçãopelosistemade cotassociais;
ll. autorização
à UEMpara:
quandodo resultado
a) utilização
e divulgação,
do vestibular,
das notaspor
ele obtidasno ExameNacional
do EnsinoMédio ENEM,casooptepela
utilização
dasmesmas,
prestadas
b) utilização
das informações
na fichade inscrição
e no cadastro
de matrículae as constantesdos documentospara aferÌçãodas
prestadas,
informações
relativas
à composição
e rendado grupofamiliar,
conforme
disoostonestaPortaria.
quantoàs disposições
lll. expressaconcordância
na fichade inscrição
contidas
nestaPortaria,
no Manualdo Candidato
no Sistema
ao ConcursoVestibular,
de CotasSociaise na apresentacão
solicitados
de todosos documentos
nestaPortaria.
Subseçãoll
Da Classificação
do Candidato
20Yodasvagasofertadas,
Art,5o Parao Sistemade CotasSociaisé destinado
pólo
porvestibular,
sendoo númerode,vagas
curso,turno,câmpuse
de educaçãoa distância,
arredondadopara o númerointeiromais próximo,caso o percentualresulteem nttmero
fracionário.

- Maringá- PR
mbo,5790- Rêitoria- CEP87020-900
- Fa* (44)32614521
Fonesr(44)3261-4200
- e-mail:sec-gre@.uem.br
www.uem.bÍ
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AÉ.6o Os candidatossão classificados
em uma lista única.cotistase nãocotistas,obedecendo
rigorosamente
os critériose ordemde classificação
final,de acordocom
o regulamento
do concurso
vestibular
e Manualdo Candidato.
das vagas de cada curso são convocadosos
$ 10 Para o preenchimento
candidatosque obtiveremo melhor dêsempenhona lista única do
(não-cotistas
concurso
vesiibular
e cotistas)
atéo limitede vagasprevistas
paraa concorrência
geral(80%),sendoas vagasdestinadas
ao Sistema
pela ordem de classificação
de Cotas Sociais(20%) preenchidas
dos
demais candidatosoue manifesiamo interesseem concorrernessa
categoria.
2"
As
convocações
subseqüentes
são feitasem separadoem cadaum dos
$
sistemas,
cotase não-cotas,
seguindoos mesmoscritériosdefinidosno $
1odo presente
artigo.
em lista
$ 30 A fim de evitarvagasociosas,casonãomaisexistamcandidatos
de esperapara ocupaçãode vagas destinadasao Sistemade Cotas
são ocupadaspor
Sociais,as vagas reservadase não-preenchidas
candidatos
nãocotistasclassificados
em listade esperado mesmocurso,
turno, câmpus e pólo de educação a distância,obedecendo-se
publicadana divulgaçãodo
rigorosamente
à ordem de classificação
resultado
do concurso
vestibular.
40
Preenchidas
as
vagas
do Sistema de Cotas Sociais o candidaio
$
também,às vagas
classificado
em listade espera,continuaa concorrer,
não-reservadas,
obedecendorigorosamente
à ordem de classificação
publicada
na divulgação
do resultado
do vestibular.
$ 5o Sempreque ocorrerempateno númerode pontospor dois ou mais
candidatos,são utilizadosos critériosde desempatedefinidosno
do concurso
vestibular.
regulamento
paramatrícula
pelosistemade cotassociaisque
Art. 70 O candidaioconvocado
a integrarapenasa listageralpara
nãoefetivá-la
é eliminado
da condiçãode cotistapassando
convocações
subseqüentes.
AÉ. 8o O candidatoclassificadocomo subseqüenteno limite das vagas
publicadasna lista geral que deixarde efetuara solicitaçãode vaga ou não efetuarsua
Íicando eliminadodo processode
matrícula,perde o direito à vaga de subseqúente,
posteriores.
naschamadas
convocações
Subseçãolll
Da Matrícula
de editaispela DAA,
referentes
à publicação
Art. 90 Todosos procedimentos
(solicitação
e demais
escalade convocações
de vaga, matrícula,consultade resultados,
eletrônico
procedimentos),
via internetno endereço
e efetuados
exclusivamente
são publicados
por via eletrônica
da DAAao candidato
www.daa.uem.br,
sêndoque eventuaiscomunicações
sua
referenteao orocessoseletivo,têm caráter meramentecomplementar,não
pelos
e
no
too
nesta
Portaria
meiosreferidos
informado
resoonsabilidade
de manter-se
Candidato.

Av. Colombo,
5790- Reitoria- CEP87020-s00
Fones:(44)32614200- Fay.r(44)32614521
www.uem.br-e-mâil:sec-gre@.uem.br

I
lÂt
-\

'7/zc'zerd//a/u

ãrr./-*/

t

a.Zar/zyá

RElroRlA

.../Portaria
noI 951/20'1
O-GRE

Fls. 05

$ 1o O candidatoque não realizara matrículavia interneté considerado
desistente
da vagae, portanto,
eliminado
do processode classificação
do
concurso
vestibular.
da matrícula
implicano conhecimento
expressoe a tácita
$ 20 A concretização
aceitaçãodas normase condiçõesestabelecidas
nesta Portaria,em
relaçãoàs quaiso candidato
nãopoderáalegardesconhecimento.
das
$ 3o O candidatoé o único responsávelpelo correto preenchimento
informações
solicitadas
no sisiemade matrícula
e peloacompanhamento
de todos os atos a serem publicadosno endereço eletrônico
www.daa.uem.br,
independente
de qualquercomunicação
realizadapor
pela
outromeio
DAA.
por matrículasou solicitaçôes
não
S 40 A UEM/DAAnão se responsabiliza
recebidaspor motivosde ordem técnicaem computadores,
falhas de
comunicação,
congestionamento
de linhasde comunicação
ou outros
fatoresde ordemtécnicaqué impossibilitem
a transferência
dos dadosou
a geraçãoe impressãode Comprovante
de Soliciiação
de Vaga ou de
Matrícula.
Art. í0. Para efetuara matrículao candidatoclassificado
deve. no prazoe
procedimentos:
horáriosestabelecidos,
adotaros seguintes
L

acessaro endereçoeletrônicowww.daa.uem.br
e clicar no sistemade
"Sistema
matrícula,
na opção
de CotasSociais";
ll. tomar ciênciadas orientaçõescontidasno Manualde Matrículae do
Sistemade CotasSociais:
1il. digitaro númeroda inscriçãono vestibular,
a data de nascimentoe o
númerodo documento
de identidade
ou do documento
informado
no atoda
inscrição
do vestibular
e clicarem confirmar;
tv. digitaro númerodo CPF;
preencher
o "Formulário
de Informações
Socioeconômicas'
.
V I . preencher
todasas pessoasque
o "Formulárío
GrupoFamiliaf',informando
residemem seu domicílio,inclusiveas crianças,definindo,assim,o seu
grupofamiliar,para efeitode composiçãoda rendafamiliarmensalper
capitai
Vll. preencher
o "Formulário
de Cadastro
de DadosPessoais";
Vlll. imprimiro "Formulário
de Informaçôes
Socioeconômicas";
"Formulário
IX. imprimiro
GrupoFamiliar";
X. imprimiro "Requerimento
de Matrícula";
Xl. imprimiros "Termosde Responsabilidade",
se for o caso;
para encaminhamento
Xll. imprimiras "Etiquetasde Éndereçamento",
da
e comprovação
de fendaà DAA.
documentação
de matrícula
de
Art. 11. Concluída
a efetivação
da matrÍcula
on linee de possedasetiquetas
via Correiosou outra
o candidatodeveencaminhar,
até a dataestabelecida,
endereçamento,
de encaminhamento,
em envelopelacrado,a
formade postagem,semprecom comprovante
seguintedocumentação
à DAA:
l. Requerimento
de Matrícula
impressopelosistema,devidamente
recente
coladano espaçoindicado;
comumafotografia
3x4
da Cédulade identidade:
ll. umafotocópia
autenticada
Av. Colombo,5790 - Reitoria- CEP 87020-900- Mari
Fones: (44) 326í -4200 - Faxi (44\ 32614521
www.uem.br- e-mail:sec-gre@.uem.br
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lll. umafotocópia
autenticada
do Cadastro
de PessoaFísica- CPF;
lV. umafotocópia
autenticada
da Certidãode nascimento
ou casamento;
V. uma fotocópiaautenticada,
ou original,do históricoescolardo Ensino
Fundamental
comtodasas sériesconcluídas
em escolada redepúblicade
enstno;
Vl. umafotocópiaautenticada,
ou original,do históricoescolarcom certificado

s1"

s20

s30

s4"
s50

s60
s70
pelaDAA,
qualquerépoca,no cancelamento
da matrícula
penalidades
previstasno art. 299 do DecretoLei no 2.848, de
dezembro
de 1940- CódigoPenal.

Av. Colombo,
5790- ReitoriaFones:(44)32614200- Fax:(44)32614521
- e-mail:sec-gre@.uem.br
www.uem.br
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CAPITULOII
DA DOCUMENTACÃO
DOSISTEMADE COTAS
SeçãoI
DocumentosparaIdentificaçãodos Membrosdo GrupoFamiliar
Art. 12. Paraa identificação
do grupofamiliarsão documentos
comprobatórios
paraanálisee homologação:
l. paraidentificação
dos membrosdo grupofamiliar,um dosseguintes:
pelosórgãosde segurança
pública;
a ) Carteira
de ldentidade
fornecida
b) CarteÌra
Trabalho
do
e Previdência
Social CTPS.
Certidãode nascimento,
nos casosde criançasque não tenhamoutro
documento
de identificação.
ll. paraa comprovação
de residência,
um dosseguintes:
a) contade água,gás,energiaelétricaou telefone(Íixoou móvel);
b) Contratode aluguelem vigor, com firma do proprietáriodo imóvel
reconhecida
em cartório,acompanhado
de um dos comprovantes
de
conta de água, gás, energiaelétricaou telefonefixo em nome do
proprietário
do imóvel;
c) Declaraçãodo proprietário
do imóvelconfirmando
a residência,com
firmareconhecida
em cartório,acompanhada
de um dos comprovantes
de conta de água, gás, energiaelétricaou telefoneem nome do
proprietário
do imóvel;
d) faturade cartãode crédito;
Seçãoll
DocumentosparaComprovaçãoda RendaFamiliar
Art. í3. Para a comprovaçãoda renda familiardevem ser apresentados
documentosconformeo tipo de atividade,podendoa ComissãosolicitarmaÌs de um a
quaisquer
dosmembrosdo grupofamíliar,
dentreos seguintes:
l. paraAssalariados:
a) seisúltimoscontracheques;
(foto,
b) no casode desemprego,
cópiada carteirade trabalhoatualizada
qualificação
civí|,últimocontratode trabalhoe a próximapáginaem
branco). Caso esteja recebendoseguro desemprego,deverá ser
apresentado
documentoque comprovêo valor recebidobem como a
quantidade
de parcelas;
c) Declaração
de lmpostode RendaPessoaFísica- DIRPFacompanhada
do recibode entregaà ReceitaFederaldo Brasil;
d) Carteirade trabalhoe previdênciasocial- CTPSregistradae atualizadal
e) Carteirade trabalhoe previdência
social- CTPSregistrada
e atualizada
ou carnê do INSS com recolhimentoem dÌa, no caso oe

Fones. (44) 32614200 - Fax: (44) 32614521

- e-mail:sec-gre@.uem.br
www.uem.br
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f) Extratoda contavinculadado trabalhador
no FGTS referenteaos seis
últimosmeses.
il. paraexploração
da AtividadeRural:

a) Declaração
de lmpostode RendaPessoaFísica- DIRPFacompanhada
do recibode entregaà ReceitaFederaldo Brasil;
b) Declaraçãode lmposto TerritorialRural (lTR) da(s) propriedade(s)
pelo candidatoou membrodo grupo,acompanhada
explorada(s)
do
recibode entregaà ReceitaFederaldo Brasil.
ilt. paraAposentadose Pensionistas:
a) seisúltimoscomprovantes
de recebimento
de aposentadoria
ou pensão;
b) Declaração
de Impostode RendaPessoâFísica DIRPFacompanhada
do recibode entregaà ReceitaFederaldo Brasil;
c) extratode recebimento
de aposentadoria
ou pensãodos últimosseis
meses, emitido pela lnternet no
endereço eletrônico
http://www.
mpas.gov.br.
tv. paraAutônomose ProfissionaisLiberais:
a) Declaração
de lmpostode RendaPessoaFísica- DIRPFacompanhada
do recibode entregaà ReceitaFederaldo Brasil;
b) guiasde recolhimento
ao INSSdos seisúltimosmeses,compatíveis
com
renda
a
declarada.
paraSóciose Dirigentesde Empresas:
a) Declaração
de lmpostode RendaPessoaFísica- DIRPFe Declaração
de InformaçõesEconômico-fiscais
da Pessoa Jurídica - DIPJ,
recibosde entregaà ReceitaFederaldo
acompanhadas
dos respectìvos
Brasil:
- (DECORE),
de Rendimentos
b) Declaração
Comprobatória
de Percepção
por
contadorou técnicocontábilinscritono
dos seisúltimosmeses,feìta

vt.para Rendimentode

Aluguel ou Arrendamentode Bens Móveis e

lmóveis:
a) Declaração
de lmpostode RendaPessoaFísica- DIRPFacompanhada
do recibode entregaà ReceitaFederaldo Brasil;
b) Contratode locação ou arrendamentodevidamenteregistradoem
de recebimentos.
cartórioacomoanhado
dostrêsúltimoscomDrovantes
- (DECORE),
de Percepção
de Rendimentos
c) Declaração
Comprobatória
dos seisúltimosmeses.feitaoor contadorou técnicocontábilinscritono
U ÌÍU.

Vll.paracapitalisÍasque auferemrendimentosde quaisquermodalidadede
aplicaçãofinanceira:
de Impostode RendaPessoaFísica- DIRPF
a) Declaração
do recibode entregaà ReceitaFederaldo Brasil;

Av. Colombo,
5790- Rêitoria- CEP87020-900
- Fax:(44)32614521
Fones:(44)3261-4200
sec-gre@.uem.br
www.uem.br-e-mail:
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b) Comprovante
de rendimentos
de aplicaçãofinanceira,
dos últimosseis
meses,emitidapeloagentefinanceiro.
Seçãolll
Documentosparacomprovaçãodos Bens Patrimoniaisdo GrupoFamiliar
Art. 14, Para a comprovaçãodos bens patrimoniaisdo grupo familiar,o
candidatodeve apresentarrelaçãode bens de própriopunhocom declaração
de valor,em
próprio,
propriedade,
quandofor o
formulário
acompanhado
dos respectivos
comprovantes
de
caso:
l. para imóveis urbanos: Cópia da matrículado Cartóriode Registrode
imóveis,atualizada,com prazo máximode 90 dias e cópia do cadastrodo
(cadastro
imóveljunto
ao município
do IPTU);
ll. paraimóveisrurais:Cópiada matrícula
do Cartóriode Registrode imóveis,
atualizada,
com prazomáximode 90 diase cópiada Declaração
do lmposto
Territorial
Rural(DITR)do ano anteriorcom o respectivo
recibode entrega
juntoà ReceitaFederaldo Brasil;
lll. para veículos automotores:cópiado documentode propriedade
emitido
peloDETRAN/DENATRAN;
quecomprove
lV. paratratorese implementosagrícolas:cópiado documento
propriedade
(nota
a
fiscal,reciboou contratode aquisição);
V. paraaplicaçõesfinanceirasde qualquernatureza:
cópiado extratoemitido
peloagentefinanceiro
comidentificação
do montante
da aplicação.
SeçãolV
para
Documentos
Comprovaçâodas DespesasBásicas
AÉ. 15. Para comprovaçâodas despesas básicas do grupo familiar o
candidatodeve apresentaros três últimos comprovantesde pagamentodas despesas
com:
l. aluguelou prestaçâode financiamentoda casaprópria
ll. parcelamensalde IPTU
lll. condomínio,quandofor o caso;
lV. energiaelétrica;
V. água;
Vl. telefoneresidencial.
CAPíTULOIII
DA ORGANIZAÇÃO
E OPERACIONALIZAÇÃO
SeçãoI
DasGomissões
do Sistemade Cotas
Art. í6. Para o acompanhamento
e operacionalização
sendo
Sociais,a PENdevenomearduascomissões,
L GomissãoInstitucionalde Avaliacãodo Sistemade Cotas Sociais,com
co{nposta
mandatode 2 anose atribuições
definidasna portariade nomeação,
por:
a) 3 professores eÍetivos da UEM indicados pelo Conselho de
Pesquisae Extensão(CEP);
- l\.4aringá
- PR
- CEP87020-900
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b) 1 representante
PEN;
c) 1 representante
(CVU);
da Comissão
Centraldo Vestibular
Unificado
d) '1representante
discenteindicadopelo DiretórioCentraldos Estudantes
(DCE).
ll. Gomissão de Aferição do Sistema de Cotas Sociais, com atribuições
deíinidas
na Portaria
de nomeação,
composta,
no mínimo,por:
a)
b)
c)
d)

I representante
da PEN;
'1Assistente
Social;
2 Coniadores;
3 Técnicosuniversitários.
Seçãoll
Dos CritériosparaApuração
SubseçãoI
Comprovaçãode Renda

Art. 17. A verificaçãoda renda familiarpara homologação
da matrículado
candidato
no sistemade cotasé de responsabilidade
da "Comissão
de Aferiçãodo Sistemade
pelo candidato,análise
CotasSociais",medianteavaliaçãoda documentação
êncaminhada
pelo mesmo,no ato da matrícula,
que julgar
das informações
fornecidas
e outroselementos
necessário.
Parágrafo
único.Ao formarseujuízoacercada pertinência
e da veracidade
das
prestadas
pelo
que
informações
candidatoa Comissãoa
se
refere o caput deste artigo, considerará,além da
documentaçãoapresentada, quaisquer elementos que
patrimônio,
percepção
demonstrem
de rendaou padrãode vida
e de consumoincompatíveis
com as normasdo Sistemade
Cotas Sociais da UEM ou com a renda declaradanos
formulários
de matrícula.
Art. í8. A apuração
da rendado grupofamiliardo candidato
é verificada
a partir
dos documentos encaminhados,considerandoas característicasdos rendimentos
apresentados
em relaçãoà sua continuidade,
às variações
de curtoprazoe à duraçãode seu
recebimento.
Parágrafo
único.A rendafamiliarpor pessoaé calculadasomando-sea renda
pelo
brutados componentes
do grupofamiliare dividindo-se
pessoas
que
grupo
númerode
familiar.
formameste
Art. í9. Os critériosparaapuraçãoda rendacomprovada
variamparacadatipo
de documento
apresentado.
$ 10 A renda comprovadapor meio de Gontrachequesem Rendimentos
Variáveis é comoostados créditos recebidoscontinuamênteoelo
trabalhador
assalariado,
observado
o quesegue:
l. estãocompreendidos
entreos trabalhadores
assalariados:
a) empregados
de empresaspúblicas
e privadas
sob regimede
b) servidorespúblicos;
c) ocupantesde cargos comissionados
ou que exerçam
gratiÍicada;
- PR
- N.4aringá
Av. Colombo,
5790- Reitoria- CEP87020-900
-Faxr.(44)32614521
Fonesr(44)3261-4200
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d) ocupantes
de cargoseletivos.
partesintegrantes
ll. sãoconsideradas
da rendado trabalhoassalariado:
a) salário-base/salário-padrão;
b) saláriopeloexercício
de cargopúblicoefetivo;
peloexercícÌo
gratificações
de funçãopúblicade confiança,
desde
que comprovadoseu exercícioem caráterefetivo;
d ) saláriopeloexercício
de cargopúblicocomissionado;
de mandatoeletivo;
e) saláriopeloexercício
desde que
noturnos,
insalubridade
e periculosidade,
adicionais
0
pelo
vinculados
às atividades
exercidas
estejamcomprovadamente
proponente;
s) horasextras;
h ) quaisquer outras remuneraçõesconstantes no respectivo
contracheoue.
lll. quandoeventuais,os créditosseguintesnão fazem paÉe da renda do
trabalhoassalariado:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

adiantamentos
e antecipações;
participação
noslucros;
dosempregados
diárias;
prêmiosde seguro;
estornos;
décimo{erceirosalário;
adicional
de 1/3constitucional
sobreférias;
de férias;
abonopecuniário
compensações
de valoresreferentes
a períodos
anteriores;
abonos.
o somatório
das partesintegrantes
lV. o cálculodeveser efetuadoconsiderando
renda
do
trabalho
assalariado.
da
$ 20 A renda comprovadapor meio de Gontrachequecom Rendimentos
créditosrecebidossob a
Variáveis,portantocom saláriosapresentando
porcentagem
produção,
vendasou horasde
ou comissãosobre
formade
mensal,observando:
serviço,é apuradapelamédiade recebimento
a rendaapurada
l. em funçãoda variaçãomêsa mêsdesserendimento
recebidos
nos
últimosseis
consideraa média mensaldos valores
meses:
fixo,esta é somadaà
ll. no casode existiruma parcelade rendimento
partevariávelparacompora renda.
por meiode Declaraçãode lmposto de
$ 30 No casode rendacomprovada
declarados
DIRPF
o totalbrutodos rendimentos
RendaPessoaFísica
por
para
renda
bruta
média
a apuraçãoda
no ano deveser divídido doze,
mensal,observando:
l.

no caso de Declaraçãodo lmposto de Renda Conjunta,o total

declarados
no ano para cada um dos contri intes
dos rendimentos
deve ser divididopor doze para a apuraçãoda rendabruta
individual
mensal;
Av. Colombo,5790 - Rêitoria-
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ll. a declaração
deveestaracompanhada
do recibode entregaà Receita
Federaldo Brasil:
lll. são válidas as declaraçõesreÍerentesao exercício do ano
imediatamente
anteriorao ano da matrícula,podendoser também
solicitadas
declarações
referentes
aosanosanterÌores.
lV. nos casos em que julgar necessário,a Comissãode Aferiçãodo
Sistemade CotasSociaispoderásolicitar
ao candidato
a comprovação
das informações
declaradas
mediantecópiada DIRPFexpedidapela
ReceitaFederaldo Brasilcontendocarimboe assinaturadaouele
órgão.
por meiode Gontratode Locaçãoou de
S 40 No casode rendacomprovada
Arrendamentode Bens Móveis e lmóveis,os valoresrecebidospela
locaçãoou arrendamento
de imóveise outrosbens são considerados
renda,observado
o quesegue:
l. deve ser apresentado
o contratode locaçãoou de arrendamento,
explicitandovalores, acompanhadodos últimos seis recibos de
pagamento
do aluguel/arrendamento
em favordo locador/arrendatário
comfirmareconhecida;
ll. a rendamensalé estabelecida
dos recebimentos
Delamédiaaritmética
dosseisúltimosmeses;
lll. se o objetodo arrendamento
for propriedade
rural,a rendamensalé
pela médiaaritméticados valoresrecebidosduranteo
estabelecida
ano imediatamente
por
anteriorao ano da matrícula,comprovados
meiosdas notasfiscaisde vendados orodutosou de recibosemitidos
em favordo arrendatário
comfirmareconhecida.
de renda medianteCarteirade Trabalhoe
$ 5o No caso de comprovação
PrevidênciaSocial CTPSa rendamensalé estabelecida
de acordocom
o valorinformadona referidacarteira,que deveestaratualizada
com o
respectÌvo
valorda renda.
de rendapor meiodê Extrato de FGTSobserva-seo
$ 60 Paraa comprovação
quesegue:
l. análisedo extratoda contavinculadado trabalhador
no FGTS nos
últimosseismeses;
ll. a rendamensalé estabelecida
dos valoresde
oelamédiaaritmética
basede cálculodo FGTSdos últimosseismeses'
lll. oor meiodos valoresde recolhimentos
obtêm-seos valoresbasesde
por12,5.
cálculodo FGTS,multiplicando-se
o valordo recolhimento
$ 70 Em se tratandode Comprovantede Contribuiçãoao INSS,a rendaé
analisada
conforme
segue:
l. no documentodevemconstaras contribuições
ao RegimeGeralde
Previdência
Social;
ll. a rendamensalé igualao saláriode contribuição;
para os contribuintesindividuaise facultativos,o
de
pelovalordo recolhimento
por
contribuição
é estabelecido
m
5, uma vez que as contribuÌções
correspondem
a 20% do
de
contribuicão.
- Maringá- PR
Av. Colombo,
5790- Reitoria- CEP87020-900
Fonès'.(44)32614200- Fax:(44)32614521
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de renda medianteExtrato de Pagamentode
S 8o Para a comprovação
Benefícios ao INSS, obtido por meio de consulta no endereço
http://www.mpas.gov.br,
a rendamensalé estabelecida
de acordocomo
valordo benefício
obtidona consulta.
de rendaoriundada exploraçãoda atividaderural,a
S 9" Paracomprovação
Declaraçãodo lmposio de Renda Pessoal Física - DIRPF é o
comprovante
cujarendaé calculada
forma:
da seguinte
petamédiaaritmética
l. o valormédiomensaldasvendasé.estabelecido
dos valoresde venda no oeríodode doze meses.constantena
Declaração
do lmpostode RendaPessoaFísica- DIRPF;
ll. a renda mensalcorresoonderá
a 20o/odo valor médiomensaldas
vendas.
Art.20. Toda documentaçãoapresentadapelo candidatoe avaliadapela
Comissão
de Aferiçãodo Sistemade CotasSociais,deveserarquivada
no prontuário
do aluno,
na DAA,portempoindeterminado.
Subseçãoll
para
Gritérios
Atribuiçãode Valoraos Bens Patrimoniais
Aú. 2í. Comocritérioparaapuraçãodo valordos benspatrimoniais
do grupo
familiar.assumir-se-á
comovalormínimo:
l) para imóveis urbanos: Valor venal do imóvelfixado pela PreÍeiturado
Município,
basede cálculoparacobrançado valordo IPTU,constantedo
cadastrodo imóveljuntoao município;
ll) paraimóveisrurais:Valordo imóveldeclaradoà ReceitaFederaldo Brasil,
compreendendo
a terranua e demaisbenfeitorias,
constante
da Declaração
do lmpostoTerritorialRural(DITR),cujo valor não poderáser inferiorao
valorda terranuafixadaparao municípiopelaSecretaria
da Agricultura
do
Estado,parafinsde determinação
da basede cálculodo ITR;
lll) para veículos automotores:valor do veículodefinidopela TabelaFipe,
- FIPE,do mês
pelaFundação
elaborada
Instituto
de Pesquisas
Econômicas
imediatamente
anteriorao da matrícula;
lV) paratratorese implementosagrícolas:valordeclaradopelocandidatono
formulário
constante
do art. 19,o qualdeverárefletiro valorde mercadodo
oem;
V) para aplicações financeiras: valor do saldo da aplicaçãofinanceira
constantedo extrato de aplicaçõesÍinanceiras,emitido pelo agente
financeiro.
CAPíTULOIV
DASDTSPOSTçÕES
GERATS
Art.22. As disposições,instruçõese informaçõescontidas no endereço
das
no Regulamento
do ConcursoVestibular,no Regu
eletrônicowurw.daa.uem.br,
paraMatrícula,
e no Manualde Instruções
CotasSociais,no Manualdo Candidato
estaPortaria.
normasquecomplementam

- Maringá- PR
. Colombo,
5790- Reitoria- CÉP87020-900
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Art.23. A DAA não se resoonsabiliza
oor eventuaisextraviosou não
recebimento
de documentos,
sendode inteiraresponsabilidade
do candidatomantersob sua
guarda os documentossolicitadosnesta Portaria,devendo ser apresentados,
quando
solicitados.
Parágrafo
único.A DAAe a Comissão
de Aferiçãodo Sistemade CotasSociais,
a qualquertempo,reservam-se
no direitode utilizardiferentes
instrumentospara aferir as informaçõesprestadaspelo
candidato
ou exigirdos mesmosa comprovação
da veracidade
prestadas.
de suasdeclarações
ou informações
Art.24. O candidatodeve,sempreque necessário,
alualizarseu endereçode
qualquerprejuízo
correspondência
no sistemade matrícula,
sendode sua responsabilidade
decorrente
da não-atualização.
Art.25. Qualquercidadão,candidatoou não, tambémpode suscitardúvida
quantoàs declarações
prestadas
por candidato
ou informações
ao Sistemade CotasSociais,
porescritoà Pró-Reitoria
mediantemanifestação
de Ensino.
consubstanciada,
encaminhada
de Ensinoou de dúvidasuscitadapor
S 1o No casode decisãodo Pró-Reitor
quanto
de candidatono Sistemade Cotas
terceiros,
ao enquadramento
é questionada,
o direito
Sociais,é assegurado
ao candidato
cujamatrícula
de apresentar
documentação
idôneaque comprovea veracidade
de suas
declarações.
20
de
A não apresentação,
no prazode 3 (três)diasa partirda notificação,
S
que
documento satisfaça
a condiçãoaludidano capuÍdesteartigoimplica
de matrícula
no Sistema
na perdado direitode ingressoe o cancelamento
de CotasSociais.
em
Art.26. EstaPortariaentraem vigornestadata,revogadas
as disposições
contrário.
Dê-seciência.
Cumpra-se.
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