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1 MODALIDADES DE VAGAS RESERVADAS 

1.1 Por meio deste Edital, a UNIR oferece sessenta (60) vagas para o curso presencial de 

Licenciatura em Educação do Campo, no ano letivo de 2021, com entrada para o 2º semestre 

do respectivo ano, conforme distribuído no ANEXO II – QUADRO DE VAGAS. 

1.2 Ampla Concorrência – Consiste na demanda geral do curso onde concorrem todos os 

candidatos com a inscrição homologada, inclusive os candidatos que optam por concorrer pelo 

sistema de cotas. 

1.2.1 Os candidatos que não atenderem os requisitos do sistema de cotas, deverão se inscrever 

na ampla concorrência. 

1.3 Reserva de vagas – Em cumprimento à Lei Federal 12.711/2012, alterada pela Lei 13.409/2016, 

Decreto nº 7.824/2012, Decreto nº 9.034/2017, Portaria Normativa nº 18/2012/MEC, Portaria 

Normativa nº 09/2017/MEC, Resolução nº 532/2018/CONSEA, são destinadas 50% das vagas 

ao sistema de cotas, reservadas aos alunos que concluíram integralmente o Ensino Médio na 

rede pública de ensino. 

1.4 Das referidas vagas, 50% (cinquenta por cento), no mínimo, são reservadas aos estudantes 

oriundos de famílias com renda per capita igual ou inferior à 1,5 salário-mínimo (um salário-

mínimo e meio) e para as cotas de Pretos, Pardos, Indígenas e Pessoa com Deficiência – PCD, 

de acordo com o Censo Demográfico do IBGE – 2010. 

1.5 A aplicação do disposto nos itens nos itens 5.2, inciso II; e 5.3 deste Edital ocorre conforme as 

modalidades de vagas a seguir: 

1.5.1 Cota C1 (R <= 1,5 – PPI – PCD): Vagas reservadas aos candidatos que tenham cursado 

integralmente o ensino médio em escolas públicas, que seja pessoa com deficiência, 

autodeclarados pretos, pardos e indígenas com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 

salário-mínimo per capita. 

1.5.2 Cota C2 (R <= 1,5 – Preto): Vagas reservadas aos candidatos que tenham cursado 

integralmente o ensino médio em escolas públicas, autodeclarados pretos, com renda 

familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo per capita. 



1.5.3 Cota C3 (R <= 1,5 – Pardo): Vagas reservadas aos candidatos que tenham cursado 

integralmente o ensino médio em escolas públicas, autodeclarados pardos, com renda 

familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo per capita. 

1.5.4 Cota C4 (R <= 1,5 – Indígena): Vagas reservadas aos candidatos que tenham cursado 

integralmente o ensino médio em escolas públicas, autodeclarados indígenas, com renda 

familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo per capita. 

1.5.5 Cota C5 (Demais Vagas R <= 1,5): Vagas reservadas aos candidatos que tenham cursado 

integralmente o ensino médio em escolas públicas e com renda familiar bruta igual ou inferior 

a 1,5 salário-mínimo per capita. 

1.5.6 Cota C6 (Preto Independente de Renda): Vagas reservadas aos candidatos que tenham 

cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas, autodeclarados pretos, 

independente de renda. 

1.5.7 Cota C7 (Pardos Independente de Renda): Vagas reservadas aos candidatos que tenham 

cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas, autodeclarados pardos, 

independente de renda. 

1.5.8 Cota C8 (Indígena Independente de Renda): Vagas reservadas aos candidatos que 

tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas, autodeclarados 

indígenas, independente de renda. 

1.5.9 Cota C9 (Demais Vagas Independente de Renda): Vagas reservadas aos candidatos que 

tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. 

1.5.10 Cota C10 (Demais vagas, R <= 1,5 – PCD): Vagas reservadas aos candidatos que tenham 

cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas, que seja pessoa com deficiência 

com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo per capita. 

1.5.11 Cota C11 (PPI–PCD Independente de Renda): Vagas reservadas aos candidatos que 

tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas, que seja pessoa com 

deficiência, autodeclarados pretos, pardos e indígenas independente de renda. 

1.5.12 Cota C12 (Demais Vagas Independente de Renda – PCD): Vagas reservadas aos 

candidatos que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas e que 

seja pessoa com deficiência.  

1.6 Antes de optar por uma das modalidades de vagas o candidato deve verificar se está de 

acordo com as exigências descritas no ANEXO V do Edital (CONDIÇÃO DE INGRESSO NAS 

VAGAS RESERVADAS), e conforme documentação prevista no ANEXO VIII – LISTA DE 

DOCUMENTOS PARA COMPROVAÇÃO DE RENDA (quando for o caso). Tais exigências atendem 

à legislação vigente: Lei Federal 12.711/2012 alterada pela Lei 13.409/2016, Decreto nº 7.824/2012, 

Portaria Normativa nº 18, de 11 de outubro de 2012 e Portaria Normativa nº 9 de 05 de maio de 

2017 do Ministério da Educação. 


