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PROJETO DE LEI N.' dg&/202i
(Do Senhor Deputado Nihon Sindpol)

Disp6e sabre a isengao de pagamento de taxas
para inscrigfio em processes seletivos de ingresso
nos cursor das instituig6es Estaduais de educagao
superior do Estado de Roraima.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTAI)O DE RORAIMA aprova:

Art. I ' As Instituig6es Estaduais de educag5o superior adotar5o crit6rios para isengao

total e partial do pagamento de taxas de inscrigao nos processes seletivos de ingresso em deus
cursor, de acordo com a car6ncia Socioecon6inica dos candidatos.

Panigrafo Qnico. Serf assegurado isengao total do pagamento das taxas referidas no
capt// ao candidato que comprovar:

1 - ronda fallailiarpe/' cqp//a igual ou inferior a uin salgrio minimo e meio.

Art. 2' -- Esta Lei extra em vigor na data da sua publicagao

.JUSTIFICATIVA

A constituigao Federal garante ao cidad5o o acesso a educagao, ao mesmo tempo em

que define homo dever do Estado o seu custeamento. Por outro lado, 6 cedigo as diversas difi-

culdades, de ordem econ6mica, social e polftica, que o aluno tem para ingressar na universidade.

principalmente nas p6blicas. Quando tratatnos da questao econ6mica, percebemos que grande

parte dos alunos da cede publica de ensino sgo oriundos de familial com baixa ronda malarial.

portanto, de um contexto de lnarginalizagao social. EJn anglise ao quadro de ingressantes nas

univelsidades pablicas, verificamos que ocorre unaa invers5o na 16gica: aluno de escolas pabli-

cas afluem is particulates, que via de regis teh um gusto maior de manutengao da faculdade. e

os que elnigram das escolas particulates, se veem contelllplados coin ensino gratuito nas uni-
velsidades pablicas.

Assim 6 dever do Estado fomecer memos para preparar nossos alunos para o pleilo de-

senvolviiBento de st.ias potencialidades, contribuir para o desenvolvimento da sociedade,
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atrav6s da busca continua da exce16ncia no ensino, pda construgao de vaiores que proporcio-

]lem ao aluno senso critics, autonomia, enfrentar desafios, atingir objetivos e conviver social-

mente assumindo suas responsabilidades.

Adenaais, todas as instituig6es de ensino superior fedetais ja utilizam progralnas para

avaliagao de isengao de taxa, por tneio da Lei n ' 1 2.799/13, estabelece que aqueles candidates

que possuein renda familiar pe/ Gaff/a igual ou inferior a um salfrio infnimo e meir podeln

extgir a isengao nos processos seletivos, pols se enquadrain no grupo de estudantes com baixa

renda. A16m disco, a nledida imp6e que universidadcs federais tamb6m adotem programas para

isengao da taxa de inscrigao partial, de acordo com a situagao socioecon6mica do vestibulando.

Desse modo, a presente proposta legislativa, visa gaiantir a isengao da taxa de inscrigao

do vestibular nas universidades estaduais, para aqueles que denham renda familiar pe/' cap//a
igual ou inferior a uln salgiio mfnimo e memo.
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