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UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UnB) 
CENTRO DE SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CESPE) 

PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA (PAS) 
SUBPROGRAMA 2012 (TRIÊNIO 2012/2014) 

EDITAL Nº 21 −−−− PAS/UnB – Subprograma 2012, DE 29 DE SETEMBRO DE 2014 
 

A Universidade de Brasília, em razão de erro material, torna pública a retificação dos subitens 2.7.4.1.1 e 3.6 do Edital nº 19 – PAS/UnB – 

Subprograma 2012, de 19 de setembro de 2014, bem como da nomenclatura do curso de Ciências Farmacêuticas, que passa a ser Farmácia, 

conforme a seguir especificado.  

 

 

[...] 

2.7.4.1.1 O candidato que preencher os requisitos do subitem 2.7.4.1 deste edital deverá solicitar a isenção de taxa de inscrição mediante 

requerimento, disponível por meio do aplicativo para a solicitação de inscrição e, além disso, deverá entregar, pessoalmente ou por terceiro, na 
Universidade de Brasília (UnB) – Campus Universitário Darcy Ribeiro, Instituto Central de Ciências (ICC), ala sul, mezanino – Asa Norte, Brasília/DF, 
ou em um dos endereços listados nas alíneas “b”, “c” ou “d” do subitem 2.4 deste edital, no período de 29 de setembro de 2014 a 13 de outubro 
de 2014 (exceto sábados, domingos e feriados), das 8 horas às 12 horas e das 13 horas às 17 horas (horário oficial de Brasília), 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 inscrição, instruindo-o com:  
[...] 

3.6 Para comprovar que preenche os requisitos de que trata o subitem 3.2 deste edital e concorrer ao Sistema de Cotas para Escolas Públicas, o 

candidato deverá entregar, pessoalmente ou por terceiro, na Universidade de Brasília (UnB) – Campus Universitário Darcy Ribeiro, Instituto Central 
de Ciências (ICC), ala sul, mezanino – Asa Norte, Brasília/DF, ou em um dos endereços listados nas alíneas “b”, “c” ou “d” do subitem 2.4 deste 

edital, no período de 29 de setembro de 2014 a 13 de outubro de 2014 (exceto sábados, domingos e feriados), das 8 horas às 12 horas e das 13 

horas às 17 horas (horário oficial de Brasília), a documentação relacionada no Anexo II deste edital. 

[...] 

ANEXO I 
 

Quadro de distribuição de vagas  
 

Grupo Campus/Curso/turno 

Sistema 
Total de 

vagas 
Cotas para 

Negros 
Cotas para Escolas Públicas 

Universal 
Renda ≤ 1,5 salário mínimo Renda > 1,5 salário mínimo 
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PPI 
Candidatos que não 
se autodeclararam 

PPI 
PPI 

Candidatos que não 
se autodeclararam 

PPI 

         

 Campus Darcy Ribeiro 

 Diurno               

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] 

II Farmácia *** 1 3 1 3 1 11 20 

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] 

 Noturno        

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] 

II Farmácia *** 1 2 1 2 1 8 15 

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] 

[...] 

 

 

 
MAURO LUIZ RABELO                                             

Decano de Ensino de Graduação                                    

 

 


