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UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UnB) 
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E  
SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE) 

PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA (PAS) 
SUBPROGRAMA 2016 (TRIÊNIO 2016/2018) 

EDITAL Nº 24  PAS/UnB – Subprograma 2016, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2018 
 
 

A Universidade de Brasília torna pública a convocação para a avaliação biopsicossocial para 
concorrer na condição de pessoa com deficiência no Sistema de Cotas para Escolas Públicas, referente 
à terceira etapa do Programa de Avaliação Seriada (PAS) Subprograma 2015 – Triênio 2015/2017. 
1 DA CONVOCAÇÃO PARA A AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL PARA CONCORRER NA CONDIÇÃO DE 
PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO SISTEMA DE COTAS PARA ESCOLAS PÚBLICAS 
1.1 Convocação para a avaliação biopsicossocial para concorrer na condição de pessoa com deficiência no 

Sistema de Cotas para Escolas Públicas, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em 

ordem alfabética. 

18311128, Anna Carolina Goncalves de Camargo / 16125402, Camila Beatriz Justino de Jesus / 16104652, 
Davi Crispim Vergine de Freitas / 16136737, Gabrielle Yasaman Calazans da Sonseca / 16151922, Glenda 
Aparecida de Sousa Lobato / 16131862, Ingrid Ribeiro Araujo de Andrade / 16145909, Larissa Oasis 
Oliveira / 16137555, Layssa Beatriz Almeida de Queroiz / 16152752, Lucas Lima Junker Marcelino / 
16128520, Luiz Gabriel Tavares de Miranda / 16118913, Luma Tavares Silva / 16154176, Maria Clara de 
Oliveira / 16133041, Mirelly Alves Vitor / 16110441, Moises Mualem de Moraes Filho / 16100137, Polyana 
Dantas de Almeida / 16117885, Regina Maria Alves Martins / 16140556, Thiago de Farias Sousa / 
16158684, Vinicius Neder de Faro Freire / 16166688, Vitoria Soares de Sousa / 16125233, Weverton Alves 
Rodrigues / 16137223, Yasmin Martins Silva. 
2 DA AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL PARA CONCORRER NA CONDIÇÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
NO SISTEMA DE COTAS PARA ESCOLAS PÚBLICAS 
2.1 Para a avaliação biopsicossocial, a ser realizada no dia 6 de janeiro de 2019, o candidato deverá 
observar todas as instruções contidas no subitem 5.3.6 do Edital nº 21 – PAS/UnB – Subprograma 2016, 
de 28 de setembro de 2018. 
2.1.1 O candidato deverá, obrigatoriamente, acessar o endereço eletrônico 
http://www.cespe.unb.br/pas, a partir do dia 3 de janeiro de 2019, para verificar o seu local e seu horário 
de realização da avaliação biopsicossocial, por meio de consulta individual, devendo, para tanto, informar 
os dados solicitados. O candidato somente poderá realizar a avaliação biopsicossocial no local designado 
na consulta individual disponível no endereço eletrônico citado acima. 
2.2 A avaliação biopsicossocial analisará a qualificação do candidato como deficiente, nos termos do artigo 
43 do Decreto nº 3.298/1999, e suas alterações e da Súmula nº 377 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 
2.3 Os candidatos deverão comparecer à avaliação biopsicossocial munidos de documento de identidade 
original e de laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório), emitido nos últimos 12 meses que 
antecedem a avaliação biopsicossocial, que ateste a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa 
referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), conforme 
especificado no Decreto nº 3.298/1999, e suas alterações, bem como a provável causa da deficiência. 
2.4 Os candidatos que não apresentarem documento de identidade original e laudo médico original ou 
cópia autenticada em cartório ou que apresentarem laudo que não tenha sido emitido nos últimos 12 
meses não poderão realizar a avaliação e perderão o direito às vagas reservadas aos candidatos com 
deficiência. 
2.5 O laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório) será retido pelo Cebraspe. 
2.6 Os candidatos convocados para a avaliação biopsicossocial deverão comparecer com uma hora de 
antecedência do horário marcado para o seu início determinado na consulta individual de que trata o 
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subitem 2.1.1 deste edital. Após o horário fixado para o início da fase, o candidato não poderá ser 
submetido à avaliação biopsicossocial.  
2.7 A não observância do disposto no subitem 2.2 deste edital ou a constatação de que o candidato não 
foi qualificado como pessoa com deficiência na avaliação biopsicossocial acarretará a perda do direito às 
vagas reservadas aos candidatos em tal condição. 
2.8 As vagas definidas no subitem 5.13 do Edital nº 21 – PAS/UnB – Subprograma 2016, de 28 de setembro 
de 2018, que não forem providas por falta de candidatos com deficiência ou por não qualificação ou 
ausência na avaliação biopsicossocial, serão preenchidas pelos demais candidatos, observada a ordem 
geral de classificação por sistema/campus/curso/turno.  
2.9 Não haverá segunda chamada para a realização da avaliação biopsicossocial. O não comparecimento 
à avaliação implicará a perda do direito às vagas reservadas aos candidatos com deficiência. 
2.10 Não será realizada avaliação biopsicossocial, em hipótese alguma, fora do espaço físico, da data e 
dos horários predeterminados na consulta individual de que trata o subitem 2.1.1 deste edital. 
3 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
3.1 O resultado provisório na avaliação biopsicossocial para concorrer na condição de pessoa com 
deficiência no Sistema de Cotas para Escolas Públicas será divulgado no endereço eletrônico 
http://www.cespe.unb.br/pas, na data provável de 9 de janeiro de 2019. 
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