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UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UnB) 

CENTRO DE SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CESPE) 
PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA (PAS) 
SUBPROGRAMA 2015 (TRIÊNIO 2015/2017) 

EDITAL Nº 43  PAS/UnB – SUBPROGRAMA 2015, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018 
 

A Universidade de Brasília torna pública a segunda convocação para o pré-registro 
acadêmico dos candidatos em lista de espera, constantes do Edital nº 39 – PAS/UnB – Subprograma 
2015, de 27 de janeiro de 2018, selecionados dentro do quantitativo total das vagas relativas ao 
primeiro e ao segundo semestres de 2018, referente ao Subprograma 2015 – Triênio 2015/2017.  
 
1 DA CONVOCAÇÃO PARA O PRÉ-REGISTRO ACADÊMICO DOS CANDIDATOS EM LISTA DE ESPERA, 
CONSTANTES DO EDITAL Nº 39 – PAS/UNB – SUBPROGRAMA 2015, DE 27 DE JANEIRO DE 2018, 
SELECIONADOS DENTRO DO QUANTITATIVO DAS VAGAS RELATIVAS AO PRIMEIRO E AO SEGUNDO 
SEMESTRES DE 2018 
1.1 Da convocação para o pré-registro acadêmico dos candidatos em lista de espera, constantes do Edital 
nº 39 – PAS/UnB – Subprograma 2015, de 27 de janeiro de 2018, selecionados dentro do quantitativo das 
vagas relativas ao primeiro e ao segundo semestres de 2018, na seguinte ordem: campus/curso/turno, 
semestre, sistema/subsistema, número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética e 
classificação final no sistema/subsistema.  
1.1.1 CAMPUS DARCY RIBEIRO – DIURNO 
1.1.1.1 ENFERMAGEM (BACHARELADO) 
1.1.1.1.1 PRIMEIRO SEMESTRE DE 2018 
1.1.1.1.1.1 SISTEMA UNIVERSAL 

Nº de 
inscrição 

Nome do candidato em ordem alfabética Classificação final no 
sistema/subsistema 

   

1.1.2 CAMPUS DARCY RIBEIRO – DIURNO 
1.1.2.1 ENGENHARIA AMBIENTAL (BACHARELADO) 
1.1.2.1.1 PRIMEIRO SEMESTRE DE 2018 
1.1.2.1.1.1 SISTEMA DE COTAS PARA NEGROS  

Nº de 
inscrição 

Nome do candidato em ordem alfabética Classificação final no 
sistema/subsistema 

   

2 DO PRÉ-REGISTRO ACADÊMICO 
2.1 O pré-registro é composto por duas fases, conforme descrito a seguir.   
2.1.1 A primeira fase consiste na atualização/inserção de dados cadastrais e no envio, via upload, por meio 
de link específico, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/pas, das imagens dos documentos 
listados a seguir, no período das 10 horas do dia 27 de fevereiro de 2018 às 18 horas do dia 28 de fevereiro 
de 2018: 
a) documento de identidade;  
b) certificado de alistamento militar – para candidatos do sexo masculino maiores de 18 anos;  
c) título de eleitor – acompanhado do comprovante de votação na última eleição e(ou) de justificativa de 
não votação em ambos os turnos, se for o caso;  
d) Cadastro de Pessoa Física (CPF);  
e) histórico escolar de ensino médio;  
f) certificado de conclusão de ensino médio.  
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2.1.2 A segunda fase consiste no comparecimento a um posto da SAA, nos dias 27 ou 28 de fevereiro de 
2018, com os originais dos documentos listados no subitem 2.1.1 deste edital, devendo o candidato 
observar os endereços dos postos constantes Agenda do Calouro – Pré-Registro, disponível no endereço 
eletrônico http://www.cespe.unb.br/pas.  
2.1.2.1 Para que o registro seja efetivado, é obrigatório que o candidato cumpra o determinado nos 
subitens 2.1.1 e 2.1.2 deste edital, sob pena de ser considerado desistente.  
2.1.3 A efetivação do registro acadêmico será realizada pela Secretaria de Administração Acadêmica (SAA) 
da Universidade de Brasília.  
2.1.4 O candidato deverá observar a Agenda do Calouro disponível no http://www.cespe.unb.br/pas.  
3 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
3.1 Havendo desistência de vaga por parte de candidato convocado para o pré-registro acadêmico, a 
Universidade de Brasília reserva o direito de realizar novas convocação de candidatos em lista de espera 
de forma a ocupar as vagas disponíveis para ingresso no 1º e no 2º semestres.  
3.1.1 Os candidatos convocados que cumprirem o exigido para o pré-registro acadêmico para as vagas 
reservadas para o segundo semestre poderão ter o registro efetivado para ingresso no primeiro semestre 
em razão de eventuais desistências, devendo estes ficarem atentos a todos os editais de efetivação de 
registro. 
 
 
 

CLÁUDIA DA CONCEIÇÃO GARCIA 
Decana de Ensino de Graduação 

 
 

 


