
Sala dos Professores PAS/UnB 2017

Perguntas Frequentes

1) Neste ano, existe um Regulamento para normatizar a participação de 
docentes na Sala de Professores do PAS 2017?

Sim. A fim de aprimorar o processo, foi criado um Regulamento que estabelece as regras de 
participação no evento SALA PROF/PAS – 2017, que tem a análise presencial das provas, por 
parte dos docentes do Ensino Médio, como uma de suas fases. Este Regulamento está dis-
ponível para consulta no link http://www.cespe.unb.br/interacao/sala_professores.html.  
É importante conhecê-lo bem para tirar o máximo de proveito do processo.

2) O evento foi reestruturado? Não basta comparecer na tarde do dia da 
prova e analisar os itens?

O evento foi reestruturado. Agora ele consta de quatro fases: inscrição, homologação das 
inscrições, capacitação a distância e encontro presencial — a análise das provas acontece 
nessa última fase. Essa reestruturação teve como objetivo dar mais efetividade ao 
processo de análise dos instrumentos, o que contribuirá para o aperfeiçoamento do PAS 
e também para a valorização dos professores participantes, que receberão certificado de 
participação. Vale lembrar que cada fase é pré-requisito para a seguinte. Não terá acesso 
ao local de realização da análise presencial das provas o docente que comparecer apenas 
para realizar essa atividade, sem ter participado das fases anteriores do evento SALA 
PROF/PAS – 2017. É importante destacar que o aperfeiçoamento do PAS é o principal 
objetivo do evento SALA PROF/PAS – 2017, e a sua efetividade é o que buscamos.

3) Quem poderá participar da Sala de Professores do PAS 2017?

Poderá participar da Sala de Professores do PAS 2017 todos aqueles docentes que, em 
2017, atuem no magistério de qualquer componente curricular do Ensino Médio, ou 
que estejam atuando na administração ou na coordenação pedagógica em instituições 
relacionadas ao Ensino Médio ou, ainda, que tenham atuado nessas funções há, no 
máximo, 12 meses antes do período de inscrições no evento SALA PROF/PAS – 2017. 

4) Quem não está atualmente atuando no magistério no Ensino Médio poderá 
participar da Sala dos Professores do PAS 2017? E quem está atuando em 
cursinho? E quem leciona em escola de Ensino Médio que não é cadastrada 
no PAS?

Os professores do Ensino Médio que não estão em exercício poderão participar do evento 
SALA PROF/PAS – 2017 se estiverem afastados da atividade docente há, no máximo, 12 
meses. Podem participar, também, aqueles que atuam em funções administrativas ou 
pedagógicas em instituições relacionadas ao Ensino Médio ou se assim atuaram há, no 
máximo, 12 meses. Os professores de cursinhos podem se inscrever normalmente e suas 



inscrições serão homologadas pelas instituições às quais estão vinculados. O item 4.2 do Regulamento 
trata exatamente da questão da homologação da inscrição para docentes que atuam em escolas não 
cadastradas no PAS, que poderão participar do evento SALA PROF/PAS – 2017. 

5) Para participar da Sala de Professores do PAS não pode ter parentesco com candidato? 
De qualquer uma das etapas do PAS? Por que isso?

Não é qualquer parentesco que provoca restrição. É vedada a participação no evento SALA PROF/PAS 
– 2017 a qualquer docente que tenha parentesco até segundo grau, consanguíneo ou por afinidade, 
com candidato inscrito em qualquer etapa, ou seja tanto na primeira etapa do Subprograma 2017, 
quanto na segunda etapa do Subprograma 2016 ou na terceira etapa do Subprograma 2015. Neste 
ano de 2017, todas as etapas do PAS serão realizadas simultaneamente no dia 3 de dezembro. Por 
exemplo, filhos e pais são parentes consanguíneos de 1º grau; enteado é parente por afinidade de 1º 
grau; irmão é parente consanguíneo de 2º grau; já sobrinho é parente consanguíneo de 3º grau, de 
modo que ter sobrinho inscrito no PAS em 2017 não constitui impedimento de participação na Sala 
dos Professores. Essa medida é parte do processo de aperfeiçoamento da segurança dos eventos que 
é empreendido continuamente pelo Cebraspe.

6) Por que a capacitação a distância é pré-requisito para a análise da prova? 

A nova proposta da Sala dos Professores busca valorizar a participação dos docentes e, para isso, 
está sendo oferecido um curso inédito que apresentará o histórico, os princípios orientadores e a 
evolução do PAS/UnB até seu atual estágio, visando com isso a ampliar a compreensão da Matriz 
de Referência do PAS que ainda está em vigor. Além disso, o curso conterá atividades práticas, nas 
quais o participante poderá exercitar a análise de itens de provas anteriores, nos moldes que serão 
utilizados no momento da realização da parte presencial do evento SALA PROF/PAS – 2017. 

7) Qual a duração total do evento SALA PROF/PAS – 2017? Eu já participo da Sala de 
Professores há 10 anos, mesmo assim eu tenho que me submeter a essa capacitação?

O evento SALA PROF/PAS – 2017 tem uma carga horária total de 30 horas, sendo 27 horas a distância 
e 3 horas presenciais, sendo que essas últimas 3 horas correspondem à última fase do evento SALA 
PROF/PAS – 2017. É provável que aqueles docentes que já têm participado da Sala dos Professores 
consigam realizar as atividades do curso em menos tempo. O dimensionamento da carga horária do 
evento também levou em conta as regras da UnB para emissão de certificado de curso de extensão 
universitária.

8) Geralmente eu chego para participar da Sala dos Professores às 17 horas. Vou poder 
fazer isso dessa vez?

Não. O ingresso ao local de realização da fase IV (parte presencial) do evento SALA PROF/PAS – 2017 
se dará das 15 horas às 16 horas, impreterivelmente, do dia 3 de dezembro de 2017. Depois desse 
horário, não mais será permitido o ingresso de participantes ao local de realização dessa fase. Vale 
lembrar que, se não participar da fase IV, o participante não terá concluído todas as fases do evento 
e, dessa forma, não será certificado.


