
TEXTO EXPLICATIVO SOBRE O SISTEMA DE RESERVA DE VAGAS 

CANDIDATO: Gostaria de saber o que é o Sistema de Reserva de Vagas. 

COMPERVE: É um sistema criado pelo Governo, que destina um percentual de vagas 

para alunos de escola pública. No caso da UFRN, serão oferecidas 12,5% do total de 

vagas para o ingresso pelo Vestibular 2013. 

CANDIDATO: E como serão distribuídas essas vagas? 

COMPERVE: Dos 12,5% das vagas que se destinam a alunos de escola pública, 50% são 

para quem tem renda bruta per capita menor ou igual a 1 e meio salário mínimo e os 

outros 50% para quem tem renda bruta per capita acima de 1 e meio salário mínimo. 

Dentro desses 50%, teremos a oferta de 57,8% das vagas para autodeclarados pretos, 

pardos e indígenas, tanto em uma quanto na outra faixa de renda. 

 

CANDIDATO: E se, nesse cálculo, o resultado for um número decimal? 

COMPERVE: A diferença maior vai para os de menor condição, no caso, com menor 

renda per capita. 

Por exemplo: Das 50 vagas para o curso de Medicina, 7 são para a reserva de vagas. 

 

 

 QUANTIDADE TOTAL 

DE VAGAS NO CURSO 

 12,5% - ALUNOS DE 

ESCOLA PÚBLICA 

 87,5% - DEMAIS 

VAGAS 

 50% - RENDA PER CAPITA 

≤ 1,5  

SALÁRIO-MÍNIMO 

 

 50% - RENDA PER 

CAPITA> 1,5  

SALÁRIO-MÍNIMO 

 

 
57,8% - 

AUTODECLARADOS 

PRETOS, PARDOS E 

INDÍGENAS 

 
DEMAIS VAGAS   

DEMAIS VAGAS 

57,8% - 

AUTODECLARADOS 

PRETOS, PARDOS E 

INDÍGENAS 

 

 

 
 43 – DEMAIS 

CANDIDATOS 
 7 - ALUNOS DE 

ESCOLA PÚBLICA 

 4 - RENDA PER CAPITA 

≤ 1,5 SALÁRIO-MÍNIMO 

 

 3 - RENDA PER CAPITA 

> 1,5 SALÁRIO-MÍNIMO 

 

 
3 - AUTODECLARADOS 

PRETOS, PARDOS E 

INDÍGENAS 

 
1 - DEMAIS  

 
1 - DEMAIS   

2 - AUTODECLARADOS 

PRETOS, PARDOS E 

INDÍGENAS 



CANDIDATO: Se eu não conseguir me classificar no Sistema de Reserva de Vagas, 

continuarei concorrendo às demais vagas? 

COMPERVE: Sim. A sua classificação na listagem geral continua a mesma. Se você 

estiver classificado dentro do total de vagas do curso, será aprovado. 

CANDIDATO: Como saber se eu posso concorrer à reserva de vagas? 

COMPERVE: A primeira condição é SER ALUNO DE ESCOLA PÚBLICA. Nesse critério, 

encaixam-se os candidatos que 

a) tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas, em cursos 

regulares ou no âmbito da modalidade de Educação de Jovens e Adultos – EJA; ou 

b) tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional 

do Ensino Médio – ENEM, do Exame Nacional para Certificação de Competências 

de Jovens e Adultos – ENCCEJA, ou de exames de certificação de competência ou 

de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino. 

CANDIDATO: Se eu tiver estudado em escola particular, poderei concorrer? 

COMPERVE: Não. 

CANDIDATO: E se eu tiver estudado só um ano em escola particular durante o ensino 

médio, posso concorrer? 

COMPERVE: Também não. Os estudantes que tenham, em algum momento, cursado em 

escolas particulares parte do ensino médio não poderão concorrer às vagas reservadas. 

CANDIDATO: Quais as escolas consideradas públicas? 

COMPERVE: Escolas públicas são definidas na Lei de Diretrizes e Bases (Lei nº 9394, de 

20 de dezembro de 1996), como aquelas criadas ou incorporadas, mantidas e 

administradas pelo Poder Público. 

CANDIDATO: Quando eu preciso comprovar essas informações? 

COMPERVE: No dia do cadastramento, o candidato aprovado deverá apresentar o 

Histórico Escolar do Ensino Médio como comprovação da conclusão do Ensino Médio em 

escola pública. De acordo com o subitem 49.3.1 do Edital do Vestibular 2013, o candidato 

que não apresentar a documentação será excluído do processo e perderá o direito à vaga 

conquistada. 

CANDIDATO: E em relação à renda, em que grupo eu vou estar? 

COMPERVE: Se a renda familiar bruta per capita for menor que 1,5 salário mínimo, você 

terá direito à reserva de vaga no grupo referente a essa renda. Se o resultado for maior, 

terá direito à reserva de vaga no outro grupo (renda maior ou igual a 1,5 salário-mínimo). 

CANDIDATO: O que é contado na renda familiar bruta per capita? 

COMPERVE: No cálculo da renda familiar bruta per capita, serão computados os 

rendimentos de qualquer natureza recebidos pelas pessoas da família, a título regular ou 



eventual, inclusive aqueles provenientes de locação ou de arrendamento de bens móveis 

e imóveis. 

Estão excluídos do cálculo: 

I - os valores recebidos a título de: 

a) auxílios para alimentação e transporte; 

b) diárias e reembolsos de despesas; 

c) adiantamentos e antecipações; 

d) estornos e compensações referentes a períodos anteriores; 

e) indenizações decorrentes de contratos de seguros; 

f) indenizações por danos materiais e morais por força de decisão judicial. 

 

II - os rendimentos recebidos no âmbito dos seguintes programas: 

a) Programa de Erradicação do Trabalho Infantil; 

b) Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano; 

c) Programa Bolsa Família e os programas remanescentes nele unificados; 

d) Programa Nacional de Inclusão do Jovem - Pró-Jovem; 

e) Auxílio Emergencial Financeiro e outros programas de transferência de renda 

destinados à população atingidapor desastres, residente em Municípios em 

estado de calamidade pública ou situação de emergência; e 

f) demais programas de transferência condicionada de renda implementados por 

Estados, Distrito Federal ou Municípios; 

CANDIDATO: E como se faz o cálculo dessa renda? 

COMPERVE: Para calcular a renda familiar bruta per capita, você deve: 

a) somar os rendimentos brutos de todas as pessoas da sua família, levando em conta, 

no mínimo, os três meses anteriores à data da sua inscrição no Vestibular 2013. Se 

houve variação da renda de membros da família nesses três meses, é necessário 

somar o total obtido em cada mês; 

b) calcular a média mensal dos rendimentos brutos apurados, ou seja, todos os 

rendimentos somados e divididos pelos meses que você considerou caso tenha 

havido variação de renda de membros; e 

c) dividir o valor apurado pelo número de pessoas da sua família. 

 

EXEMPLO SEM VARIAÇÃO DE RENDA DE MEMBRO DA FAMÍLIA 

 

Tome como exemplo uma casa onde moram 5 pessoas: os pais (que recebem, 

cada um, um salário mínimo) e mais três filhos, um que também recebe salário 

mínimo, um que recebe meio salário e o outro não trabalha.  

a) Somam-se os três salários (R$ 622,00 x 3 = R$ 1.866,00) mais o meio salário 

(R$ 1.866,00 + R$ 311,00 = R$ 2.177,00); 

b) A média mensal será R$ 2.177,00; 

c) Divide-se pelo número de pessoas da casa: R$ 2.177,00 ÷ 5 = R$ 435,40 

A renda bruta per capita dessa família é R$ 435,40, ou seja, menor que 1,5 salário-

mínimo. 



EXEMPLO COM VARIAÇÃO DE RENDA DE MEMBRO DA FAMÍLIA 

Tome como exemplo uma casa onde moram 5 pessoas: os pais (que recebem, 

cada um, um salário mínimo) e mais três filhos: um que também recebe salário 

mínimo, um que só recebe meio salário mínimo e outro que não trabalha.  No 

primeiro mês, asoma das quatro rendas foi de R$ 2.177,00 (R$ 622,00 x 3 + R$ 

311,00). No segundo e terceiro meses, o filho que não trabalhava passou a receber 

também meio salário mínimo. Assim, a renda mensal passou a ser, nos dois meses 

seguintes, o total de R$ 2.488,00 (R$ 622,00 x 3 + R$ 311,00 + R$ 311,00).  

a) Somam-se as rendas dos três meses (R$ 2.177,00 + R$ 2.488,00 + R$ 

2.488,00) e o total é dividido por três, que corresponde aos meses. Assim, o 

total de R$ 7.153,00 será dividido por 3 = R$ 2.384,33. 

b) A média mensal será R$ 2.384,33; 

c) Divide-se pelo número de pessoas da casa - R$ 2.384,33.÷ 5 = R$ 476,86 

A renda bruta per capita dessa família é R$ 476,86. 

CANDIDATO: Eu tenho que comprovar essa renda agora? Como? 

COMPERVE: Apenas no dia do cadastramento. Para comprovar a renda de sua família, 

você deverá apresentar a documentação de cada membro de sua família que tenha renda 

de acordo com o estabelecido pela Portaria Normativa nº 18, de 11 de outubro de 2012. A 

seguir estão listados os documentos que servem como comprovantes de renda. 

1. TRABALHADORES ASSALARIADOS 

1.1 Contracheques; 

1.2 Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal 

do Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando houver; 

1.3 CTPS registrada e atualizada; 

1.4 CTPS registrada e atualizada ou carnê do INSS com recolhimento em dia, no 

caso de empregada doméstica; 

1.5 Extrato atualizado da conta vinculada do trabalhador no FGTS; 

1.6 Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos. 

 

2. ATIVIDADE RURAL 

2.1 Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal 

do Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando houver; 

2.2 Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ; 

2.3 Quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas jurídicas vinculadas 

ao candidato ou a membros da família, quando for o caso; 

2.4 Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos, da pessoa física e 

das pessoas jurídicas vinculadas; 

2.5 Notas fiscais de vendas. 

 

3. APOSENTADOS E PENSIONISTAS 

3.1 Extrato mais recente do pagamento de benefício; 

3.2 Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal 

do Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando houver; 

3.3 Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos. 



 

4. AUTÔNOMOS E PROFISSIONAIS LIBERAIS 

4.1 Declaração de IRPF acompanhada do recibo de entrega à Receita Federal 

do Brasil e da respectiva notificação de restituição, quando houver; 

4.2 Quaisquer declarações tributárias referentes a pessoas jurídicas vinculadas 

ao candidato ou a membros desua família, quando for o caso; 

4.3 Guias de recolhimento ao INSS com comprovante de pagamento do último 

mês, compatíveis com a renda declarada; 

4.4 Extratos bancários dos últimos três meses. 

 

5. RENDIMENTOS DE ALUGUEL OU ARRENDAMENTO DE BENS MÓVEIS E 

IMÓVEIS 

5.1 Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF acompanhada do 

recibo de entrega à Receita Federal do Brasil e da respectiva notificação de 

restituição, quando houver. 

5.2 Extratos bancários dos últimos três meses, pelo menos. 

5.3 Contrato de locação ou arrendamento devidamente registrado em cartório 

acompanhado dos três últimos comprovantes de recebimentos. 

Lembre que, de acordo com o subitem 49.3.1 do Edital do Vestibular 2013, o 

candidato que não apresentar a documentação será excluído do processo e perderá 

o direito à vaga conquistada. 

CANDIDATO: E em relação às cotas raciais? 

COMPERVE: Do total de vagas reservadas para escola pública, 57,8% (soma de pretos, 

pardos e indígenas no Estado do Rio Grande do Norte, de acordo com o último Censo do 

IBGE) serão preenchidas por candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas. 

CANDIDATO: Como posso fazer para ter esse direito? 

COMPERVE: Para ter direito, é necessário que você se autodeclare preto, pardo ou 

indígena, por meio do preenchimento de um formulário que será disponibilizado no dia do 

cadastramento. 

CANDIDATO: Como informarei à Comperve que desejo participar do Sistema de Reserva 

de Vagas? 

COMPERVE: Você receberá no 3º dia do Vestibular, um Requerimento para Reserva de 

vaga. Deverá marcar a bolha correspondente ao grupo de reserva ao qual deseja 

concorrer. Veja o modelo.  



 

Lembre-se que somente deverá marcar a reserva na qual você tenha a documentação 

comprobatória exigida. Caso você preencha o Requerimento de forma incorreta e não 

tenha a documentação comprobatória, no ato do cadastramento, será eliminado do 

processo e perderá o direito à vaga conquistada. 

CANDIDATO: Então, basta eu preencher esse requerimento e já estou concorrendo à 

reserva de vagas? 

COMPERVE: Não. Só concorrerão à reserva de vagas os candidatos que passarem na 1ª 

fase do Vestibular e alcançarem o mínimo de 450 pontos nas provas discursivas 

(Argumento das Provas Discursivas). Lembre-se ainda que, para concorrer, é necessário 

estudar em escola pública e comprovar a renda familiar, conforme esclarecimentos 

anteriores. 

CANDIDATO: Então é só para os candidatos aprovados no vestibular? 

COMPERVE: Exatamente. Mais alguma dúvida? 

CANDIDATO: Não. Acho que agora eu entendi. 

COMPERVE: Estamos à sua disposição para outros esclarecimentos.  

 

 


