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A Universidade de Brasília torna pública a retificação das datas constantes dos subitens 3.6.2, 
3.8.4.3, 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, retificado pelo Edital nº 3 – PAS/UnB – Subprograma 2017, de 21 de setembro de 2017, 
conforme a seguir especificado.  
 
[...] 
3.6.2 O pagamento da taxa de solicitação de inscrição deverá ser efetuado até o dia 14 de novembro de 2017, 
para a primeira etapa; e, para as demais etapas do Subprograma 2017, nas datas a serem oportunamente 
divulgadas.  
[...] 
3.8.4.3 A relação provisória dos candidatos que tiveram a solicitação de isenção deferida será divulgada, no 
endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/pas, na data provável de 27 de outubro de 2017. 
[...] 
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 27 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 27 de outubro 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 27 de outubro 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 27 de outubro 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, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/pas, na data provável 
de 24 de novembro de 2017. 
[...] 
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 27 de novembro de 2017 até as 19 horas do dia 8 de dezembro 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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