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EDITAL Nº 9  PAS/UnB – SUBPROGRAMA 2018, DE 17 DE SETEMBRO DE 2019 
 

A Universidade de Brasília torna pública exclusão dos subitens 3.9.10.3, 3.9.10.4, 3.9.10.5 e 
3.9.10.6, bem como a retificação dos subitens 4.5.1.9.2.1, 4.6.1.2, 4.6.1.2.2, 4.3.1.2.3, 4.6.2, 4.6.3, 4.6.3.2, 
4.6.5, 4.6.6 e 4.6.8 do Edital nº 1 – PAS/UnB – Subprograma 2018, de 28 de setembro de 2018, e suas 
alterações, conforme a seguir especificado.  
[...] 
4.5.1.9.2.1 O candidato que se enquadrar no subitem anterior, que tiver escolhido, como segunda opção, 
curso que exija Certificação de Habilidade Específica e não possuir certificação válida para esse curso, deverá, 
obrigatoriamente, optar por campus/curso/turno que não exija a certificação, sob pena de ser eliminado.  
[...] 
4.6.1.2 Os candidatos constantes das relações de que trata o subitem 4.6.1 deste edital poderão ser 
convocados a qualquer tempo para o registro acadêmico, descrito no subitem 4.6.5 deste edital. 
[...] 
4.6.1.2.2 O candidato convocado que não realizar o registro acadêmico na forma estipulada no subitem 
4.6.5 deste edital será considerado desistente, perderá o direito a ocupar vaga e ficará impossibilitado de 
ingressar na Universidade de Brasília por meio do PAS.  
4.6.1.2.3 Havendo desistência de vaga pelo candidato convocado para o registro acadêmico, a Universidade 
de Brasília se reservará o direito de realizar novas convocações de candidatos em lista de espera, de forma 
a ocupar as vagas disponíveis para ingresso no 1º e no 2º semestres de 2021. 
4.6.2 A todos os candidatos convocados para o registro acadêmico é assegurado o direito de efetivar o seu 
ingresso na UnB, desde que cumpram os procedimentos de registro, tal como descrito neste edital. 
[...] 
4.6.3 A convocação dos candidatos para a realização do registro acadêmico será feita por ordem de 
classificação por sistema/campus/curso/turno.   
[...] 
4.6.3.2 Após cada convocação para registro acadêmico, será divulgado edital específico com a relação de 
candidatos com registro efetivado. Somente após a divulgação dos candidatos com registro acadêmico 
efetivado para as vagas do 1º semestre de 2021, será divulgada, em edital específico, a relação dos 
candidatos com registro efetivado para as vagas do 2º semestre de 2021.  
[...] 
4.6.5 O registro acadêmico consiste na atualização/inserção de dados cadastrais e no envio, via upload, 
por meio de link específico, das imagens dos documentos listados a seguir.   
a) documento de identidade;  
b) CPF;  
c) histórico escolar de ensino médio;  
d) certificado de conclusão de ensino médio; 
4.6.5.1 A efetivação do registro acadêmico será realizada pela Secretaria de Administração Acadêmica (SAA) 
da Universidade de Brasília.  
4.6.6 Os prazos para o registro acadêmico de candidatos convocados serão disponibilizados no endereço 
eletrônico http://www.cespe.unb.br/pas.  
[...] 
4.6.8 O registro acadêmico é de responsabilidade exclusiva da SAA da UnB.  
[...] 
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