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A Universidade de Brasília torna públicas a exclusão dos subitens 2.5.4.2.1, 6.2, 6.3 e 6.3.1 
do Edital nº 14 – PAS/UnB – Subprograma 2010, de 22 de outubro de 2012, bem como a retificação dos 
subitens 5.16, 6.6.3 e 6.6.3.1 desse edital, que passam a ter a redação a seguir especificada. 
 
[...] 
5.16 O resultado final da prova de redação em língua portuguesa e a divulgação do resultado em 
primeira chamada serão divulgados na Internet, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/pas, 
a partir das 17 horas da data provável de 22 de fevereiro de 2013. 
[...] 
6.6.3 A critério exclusivo da UnB, as vagas do Programa de Avaliação Seriada (PAS) que não forem 
preenchidas poderão ser adicionadas às vagas do vestibular dos respectivos cursos, respeitando-se o 
sistema de vagas de origem. 
6.6.3.1 As vagas não preenchidas pelos critérios estabelecidos anteriormente serão consideradas 
vagas remanescentes. 
[...] 
 

Torna público, ainda, os procedimentos para o registro acadêmico para os candidatos 
aprovados nesta seleção. 

 
1 DO REGISTRO ACADÊMICO 
1.1 Os candidatos selecionados por sistema/campus/curso/turno têm assegurado o direito a efetivar o 
seu ingresso na UnB, desde que cumpram o procedimento de registro acadêmico, tal como descrito 
neste edital. 
1.1.1 A relação dos candidatos selecionados em primeira chamada será divulgada, a partir das 17 horas 
(horário oficial de Brasília/DF) da data provável de 22 de fevereiro de 2013, no endereço eletrônico 
http://www.cespe.unb.br/pas. 
1.2 A seleção de candidatos para a segunda chamada ocorrerá somente nos casos em que candidatos 
selecionados para a primeira chamada percam a vaga por não efetivarem o registro acadêmico nos 
termos deste edital ou, se efetivarem o registro, oficializarem a desistência da vaga. 
1.2.1 A critério exclusivo da UnB, poderá haver convocação de candidatos em chamadas subsequentes 
para o preenchimento de vagas não ocupadas em segunda chamada, limitadas até a quinta chamada. 
1.3 Os candidatos selecionados, em quaisquer das chamadas, para preenchimento de vagas nos cursos 
de graduação da UnB deverão comparecer à Universidade, para fins de registro, nos Postos Avançados 
da Secretaria de Administração Acadêmica (SAA) da Universidade de Brasília (UnB). 
1.3.1 O registro acadêmico é de responsabilidade exclusiva da SAA/UnB. 
1.3.2 Os candidatos aos cursos de Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Ciências 
Farmacêuticas ou Direito que, de acordo com o subitem 6.1 do Edital nº 14 – PAS/UnB – Subprograma 
2010, de 22 de outubro de 2012, forem selecionados para o turno não priorizado poderão ser 
selecionados, em chamadas subsequentes, para o turno priorizado. 
1.3.2.1 Os candidatos que se encontrarem na situação definida no subitem 1.3.2 deste edital e já 
tiverem efetuado registro, caso desejem realizar registro em novo turno, deverão obedecer ao 
estabelecido no subitem 1.8 deste edital.  



 

1.4 Os prazos para o registro de candidatos selecionados serão disponibilizados no endereço eletrônico 
http://www.cespe.unb.br/pas. 
1.5 O registro de candidatos selecionados, em quaisquer das chamadas, far-se-á mediante apresentação 
dos seguintes documentos: documento de identidade; certificado de alistamento militar – para 
candidatos do sexo masculino; CPF; título de eleitor, acompanhado de comprovante de votação ou de 
justificativa de não votação na última eleição, de ambos os turnos, se for o caso; histórico escolar de 
ensino médio e certificado de conclusão de ensino médio. 
1.5.1 Os candidatos selecionados aos cursos que exigem certificação de habilidade específica deverão 
apresentar, ainda, o certificado da habilidade específica ao curso para o qual foi selecionado, dentro do 
período de validade, emitido pelo CESPE/UnB. 
1.5.1.1 Para os cursos de Música (Licenciatura) ou de Educação Artística – Música (Licenciatura), será 
aceito o certificado de Habilidade Específica em qualquer desses dois cursos. 
1.5.1.2 O candidato habilitado que não possuir o certificado deverá obtê-lo por meio de requerimento, 
devidamente assinado, com cópia da identidade e do CPF, encaminhado à Central de Atendimento do 
CESPE/UnB – Programa de Avaliação Seriada (PAS) – Subprograma 2010 (Certificação de Habilidade 
Específica) – Caixa Postal 4488, CEP 70904-970, Brasília/DF, ou entregue na Central de Atendimento do 
CESPE/UnB, localizada no Campus Universitário Darcy Ribeiro, Sede do CESPE/UnB – Asa Norte, 
Brasília/DF. 
1.6 Para o registro acadêmico, a documentação prevista no subitem 1.5 deste edital deverá ser 
apresentada em cópia autenticada ou original e cópia, caso em que a autenticação será feita pelo 
próprio Posto Avançado da SAA. 
1.7 Os candidatos selecionados, em quaisquer das chamadas, que não comparecerem para efetivar o 
registro no prazo estabelecido ou que não apresentarem a documentação completa para o registro 
acadêmico perderão o direito ao ingresso na UnB. 
1.8 O candidato já aluno da UnB só poderá fazer o registro no novo curso mediante a desistência do 
curso anterior. 
1.9 O registro acadêmico poderá ser feito por terceiros, exigindo-se, neste caso, procuração simples de 
próprio punho do candidato, sem necessidade de reconhecimento de firma, acompanhada do 
documento de identidade original do procurador e a cópia da identidade do candidato, bem como dos 
documentos do candidato, referidos no subitem 1.5 deste edital. 
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