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CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE) 
SALA DOS PROFESSORES – PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA (PAS/UnB) – 2017 

(SALA PROF/PAS – 2017) 
AJUSTE AO REGULAMENTO Nº 1/2017 (30 DE OUTUBRO DE 2017) 

 
A Universidade de Brasília torna pública a prorrogação do período de inscrição no evento SALA 

PROF/PAS – 2017. Em razão disso, ficam também alteradas as datas constantes dos subitens 3.2, 4.3, 
4.3.1, 4.5 e 5.1 do Regulamento nº 1/2017, de 20 de outubro de 2017, conforme a seguir especificado.  
[...] 
3.2 Os participantes deverão proceder sua inscrição no evento SALA PROF/PAS – 2017 pelo link 
http://www.cespe.unb.br/interacao/sala_professores.html, no período entre 19 horas do dia 23 de 
outubro de 2017 e 23 horas e 59 minutos do dia 2 de novembro de 2017, observado o horário oficial de 
Brasília/DF.  
[...] 
4.3 O resultado preliminar da homologação das solicitações de inscrição no evento SALA PROF/PAS – 
2017 será divulgado na internet, no endereço eletrônico 
http://www.cespe.unb.br/interacao/sala_professores.html, a partir das 19 horas da data provável de 8 
de novembro de 2017.  
[...] 
4.3.1 O participante que desejar interpor recursos contra o resultado preliminar da homologação das 
solicitações de inscrição no evento SALA PROF/PAS – 2017 disporá do período de 9 horas do dia 9 de 
novembro de 2017 às 18 horas do dia 10 de novembro de 2017 para fazê-lo, por meio do Sistema 
Eletrônico de Interposição de Recurso, disponível no endereço eletrônico 
http://www.cespe.unb.br/interacao/sala_professores.html, e seguir as instruções ali contidas.  
[...] 
4.5 A relação definitiva dos participantes habilitados a participar da fase III do evento SALA PROF/PAS – 
2017 será divulgada no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/interacao/sala_professores.html, 
a partir das 19 horas da data provável de 14 de novembro de 2017.  
[...] 
5.1 A capacitação a distância terá carga-horária estimada de 27 horas e será realizada, no período de 15 
de novembro de 2017 a 26 de novembro de 2017, em ambiente moodle, ao qual terão acesso somente 
os participantes cuja inscrição tenha sido homologada. 
[...] 
 
 

CLÁUDIA DA CONCEIÇÃO GARCIA 
Decana de Ensino de Graduação 

 

http://www.cespe.unb.br/interacao/sala_professores.html
http://www.cespe.unb.br/interacao/sala_professores.html
http://www.cespe.unb.br/interacao/sala_professores.html

