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UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UnB) 
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E  
SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE) 

PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA (PAS) 
SUBPROGRAMA 2017 (TRIÊNIO 2017/2019) 

EDITAL Nº 3  PAS/UnB – SUBPROGRAMA 2017, DE 21 DE SETEMBRO DE 2017 
 

A Universidade de Brasília torna pública a prorrogação do período de inscrição, mediante a 
retificação das datas constantes dos subitens 3.4, 3.5.1, 3.5.4.5, 3.6.2, 3.8.2.2, 3.8.3.2, 3.8.4.3, 3.9.8, 
3.9.13, 3.10.2, 3.10.3, 3.10.4, 3.11 e 3.11.2 do Edital nº 1 – PAS/UnB – Subprograma 2017, de 4 de 
setembro de 2017, referente à primeira etapa do Programa de Avaliação Seriada (PAS), Subprograma 
2017, conforme a seguir especificado.  
[...] 
3.4 A solicitação de inscrição na etapa correspondente à série em que o aluno estuda ou tenha 
estudado no exterior estará condicionada, também, ao envio de declaração escolar (traduzida para a 
Língua Portuguesa por tradutor juramentado), devidamente assinada e carimbada pelo responsável pela 
instituição, na qual conste a duração do ensino médio na respectiva escola e em qual série o candidato 
se encontra, o nome completo e o número do passaporte do candidato. Essa documentação deverá ser 
enviada por meio da página de acompanhamento http://cespe.unb.br/pas/acompanhamento, no 
período das 8 horas do dia 11 de setembro de 2017 até as 19 horas do dia 29 de setembro de 2017.  
[...] 
3.5.1 As inscrições deverão ser solicitadas exclusivamente via internet, no endereço eletrônico 
http://www.cespe.unb.br/pas, nos períodos designados a seguir: 
a) para a primeira etapa, no período compreendido entre 10 horas do dia 11 de setembro de 2017 e 18 
horas do dia 29 de setembro de 2017, observado o horário oficial de Brasília/DF; 
[...] 
3.5.4.5 Os candidatos deverão verificar, em link específico a ser divulgado na internet, no endereço 
eletrônico http://cespe.unb.br/pas/acompanhamento, na data provável de 13 de novembro de 2017, se 
a foto encaminhada obedeceu rigorosamente às instruções contidas no sistema de inscrição e, portanto, 
foi reconhecida pelo Cebraspe. Caso não tenha sido reconhecida, o candidato poderá realizar, das 10 
horas do dia 13 de novembro de 2017 até as 18 horas do dia 17 de novembro de 2017, um novo envio 
de uma foto que atenda às determinações do sistema. 
[...] 
3.6.2 O pagamento da taxa de solicitação de inscrição deverá ser efetuado até o dia 6 de novembro de 
2017, para a primeira etapa; e, para as demais etapas do Subprograma 2017, nas datas a serem 
oportunamente divulgadas.  
[...] 
3.8.2.2 A isenção deverá ser solicitada da seguinte forma: 
a) por meio de requerimento do candidato, disponível no aplicativo de solicitação de inscrição, a ser 
preenchido no período entre 10 horas do dia 11 de setembro de 2017 e 18 horas do dia 29 de 
setembro de 2017, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/pas, contendo a indicação do 
Número de Identificação Social (NIS), atribuído pelo CadÚnico, e declaração eletrônica de que atende à 
condição estabelecida na alínea “b” do subitem 3.8.2.1 deste edital; e 
b) envio da declaração constante do Anexo I deste edital, completa, legível e assinada, por meio da 
página de acompanhamento http://cespe.unb.br/pas/acompanhamento, no período entre 10 horas do 
dia 11 de setembro de 2017 e 18 horas do dia 29 de setembro de 2017.  
[...] 
3.8.3.2 O candidato que preencher os requisitos do subitem 3.8.3 deste edital deverá solicitar a isenção 
de taxa de solicitação de inscrição mediante requerimento, disponível por meio do aplicativo para a 
solicitação de inscrição e, além disso, deverá enviar, por meio da página de acompanhamento 
http://cespe.unb.br/pas/acompanhamento, no período entre 10 horas do dia 11 de setembro de 2017 

https://www.security.cespe.unb.br/iiesud/default1.asp
http://www.cespe.unb.br/pas
https://www.security.cespe.unb.br/iiesud/default1.asp
https://www.security.cespe.unb.br/iiesud/default1.asp


2 

 

e 18 horas do dia 29 de setembro de 2017, o requerimento de isenção, devidamente conferido e 
assinado, disponibilizado na internet, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/pas, por meio 
da página de solicitação de inscrição, instruindo-o com os documentos e declarações relacionados no 
Anexo II deste edital.  
[...] 
3.8.4.3 A relação provisória dos candidatos que tiveram a solicitação de isenção deferida será divulgada 
na data provável de 17 de outubro de 2017, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/pas. 
[...] 
3.9.8 A documentação citada nos subitens 3.9.1 a 3.9.7 deste edital deverá ser enviada até as 18 horas 
do dia 29 de setembro de 2017 (via upload), por meio da página de acompanhamento, no endereço 
eletrônico http://cespe.unb.br/pas/acompanhamento. Após esse período, a solicitação será indeferida, 
salvo nos casos de força maior, ou a critério do Cebraspe. 
[...] 
3.9.13 A relação provisória dos candidatos que tiveram a sua solicitação de atendimento especial 
deferida será divulgada no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/pas, na data provável de 17 
de outubro de 2017.  
[...] 
3.10.2 A homologação da solicitação de inscrição deverá ser realizada pela escola cadastrada na qual o 
candidato está matriculado, no período de 13 de novembro de 2017 a 21 de novembro de 2017. 
3.10.3 Os candidatos de escolas não cadastradas deverão enviar, por meio da página de 
acompanhamento http://cespe.unb.br/pas/acompanhamento, no período das 8 horas do dia 13 de 
novembro de 2017 até as 19 horas do dia 21 de novembro de 2017, o comprovante de matrícula 
regular da série correspondente (declaração escolar, devidamente assinada e carimbada pelo 
responsável pela instituição), constando obrigatoriamente o nome completo e o número do CPF do 
candidato.  
3.10.4 A homologação da solicitação de inscrição dos candidatos de escolas no exterior fica 
condicionada ao envio de declaração escolar (traduzida para a Língua Portuguesa por tradutor 
juramentado), devidamente assinada e carimbada pelo responsável pela instituição, na qual conste, 
obrigatoriamente, a duração do ensino médio na respectiva escola e em qual série o candidato se 
encontra, o nome completo e o número do passaporte do candidato. Essa documentação deverá ser 
enviada por meio da página de acompanhamento http://cespe.unb.br/pas/acompanhamento, no 
período das 8 horas do dia 13 de novembro de 2017 até as 19 horas do dia 21 de novembro de 2017. 
[...] 
3.11 A relação provisória dos candidatos que tiveram a solicitação de inscrição homologada na primeira 
etapa do Subprograma 2017 será divulgada na data provável de 22 de novembro de 2017, no endereço 
eletrônico http://www.cespe.unb.br/pas. 
[...] 
3.11.2 Caso a escola seja cadastrada, mas, por algum motivo, não consiga realizar a homologação, o 
candidato deverá enviar, por meio da página de acompanhamento 
http://cespe.unb.br/pas/acompanhamento, no período das 8 horas do dia 23 de novembro de 2017 até 
as 19 horas do dia 30 de novembro de 2017, o comprovante de matrícula regular da série 
correspondente (declaração escolar, devidamente assinada e carimbada pelo responsável pela 
instituição), constando obrigatoriamente o nome completo e o número do CPF do candidato.  
[...] 
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Decana de Ensino de Graduação 
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