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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)  

 
RELAÇÃO PROVISÓRIA DOS CANDIDATOS QUE TIVERAM A SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO ESPECIAL 

DEFERIDA 
 

1 Relação provisória dos candidatos que tiveram a solicitação de atendimento especial deferida, sem 
considerar pagamentos/isenções e sem retirar as duplicidades, na seguinte ordem: número de inscrição, 
nome do candidato em ordem alfabética e atendimento especial deferido.  

Nº de 
inscrição 

Nome do candidato Atendimento especial 

16101604 Alana Caldas Sala para amamentação         

16143195 Alicia Maria Grau Barreto Sala individual         

16141046 Amanda Guerreiro Rocha Mesa para cadeira de rodas (acesso facilitado); Sala 
térrea        

17223262 Amanda Raquel Maciel de Souza Autorização para uso de prótese auditiva         

16122205 Ana Carolina Macedo de Almeida Auxílio na leitura (prova não adaptada)         

16131059 Ana Luisa Olimpia Borges Machado Auxílio na leitura (prova não adaptada)         

16137461 Ana Luiza Barcelos de Lima Utilização de Nome Social         

16108905 Beatriz Juliana da Silva Rodrigues Auxílio na leitura (prova não adaptada)         

16152019 Brenda Peixoto de Alencar Santiago Autorização para uso de soroban         

16103389 Camilla Taverna Auxílio na leitura (Prova não adaptada)         

16157251 Catarina Ribeiro Rego Monteiro 
Silva 

Autorização para uso de bomba de insulina; Auxílio 
na leitura (prova não adaptada); Auxílio no 
preenchimento da folha de respostas e(ou) prova 
discursiva (dificuldade/impossibilidade de escrever)       

16119987 Dafne Moretti Moreira Mesa e cadeira separadas 

16149442 Douglas Piubelli Azevedo Sala individual; Tempo adicional de prova (1 hora)        

17225775 Felipe Alves Miranda Auxílio na leitura (Prova não adaptada)         

17212387 Felipe dos Santos Vieira Sala individual         

16123196 Felipe Garret Matos Ferreira de 
Abreu 

Auxílio na leitura (Prova não adaptada); Auxílio no 
preenchimento da folha de respostas e(ou) prova 
discursiva (dificuldade/impossibilidade de 
escrever); Prova superampliada em formato A3 
(fonte tamanho 28) com folha de respostas e folha 
de texto definitivo ampliada em formato A3; Prova 
superampliada em formato A3 (fonte tamanho 28) 
com folha de respostas e folha de texto definitivo 
normal em formato A4; Sala individual; Tempo 
adicional de prova (1 hora)    

16129986 Gabriel Barros Torquato Auxílio na leitura (prova não adaptada)         

16123618 Gabriel Campos Barbosa de Souza Auxílio na leitura (prova não adaptada)         

16120858 Gabriel Soares Silva Machado  Autorização para uso de aparelho glicosímetro  

16167208 Gabriel Torres Campelo Monteiro Auxílio na leitura (prova não adaptada)         
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16136737 Gabrielle Yasaman Calazans da 
Sonseca 

Tempo adicional de prova (1 hora)         

16109807 Giulia Rocha Trindade Auxílio na leitura (prova não adaptada)         

16151922 Glenda Aparecida de Sousa Lobato Auxílio na leitura (Prova não adaptada); Auxílio no 
preenchimento da folha de respostas e(ou) prova 
discursiva (dificuldade/impossibilidade de 
escrever); Sala térrea       

16102848 Guilherme Cardoso Paiva Auxílio na leitura (prova não adaptada)         

16138908 Isabella Vitoria de Farias Ramalho Autorização para uso de implante coclear; 
Autorização para uso de prótese auditiva; Leitura 
labial; Tempo adicional de prova (1 hora)      

16165467 Jade Martins Soares da Silva Sala individual         

16140346 Joao Pedro Andre Intérprete de Libras         

16131114 Joao Pedro dos Santos Auxílio na leitura (prova não adaptada); Auxílio no 
preenchimento da folha de respostas e(ou) prova 
discursiva (dificuldade/impossibilidade de 
escrever); Tempo adicional de prova (1 hora)       

16152596 Jose Victor Goncalves Fonseca Autorização para uso de prótese auditiva; 
Intérprete de Libras        

16152006 Joseph Emanuel do Nascimento 
Marques 

Auxílio na leitura (Prova não adaptada); Sala 
individual; Tempo adicional de prova (1 hora)       

17225083 Joycianne Ibiapina Rocha Auxílio na leitura (prova não adaptada); Auxílio no 
preenchimento da folha de respostas e(ou) prova 
discursiva (dificuldade/impossibilidade de 
escrever); Sala individual       

16117415 Karina Campos Ribeiro Autorização para uso de óculos escuros; 
Autorização para uso de overlay (lâminas de 
sobreposição); Auxílio na leitura (Prova não 
adaptada)       

16105045 Kenzo Lima Sumihara Auxílio na leitura (prova não adaptada)         

16123547 Larissa Geovanna Lopes Campos 
Peres 

Auxílio na leitura (prova não adaptada)  

16164848 Leonardo Guimaraes de Oliveira Auxílio na leitura (Prova não adaptada); Prova 
superampliada em formato A3 (fonte tamanho 28) 
com folha de respostas e folha de texto definitivo 
ampliada em formato A3        

16113942 Leticia Ferreira da Silva Cruz de 
Lima 

Autorização para uso de bomba de insulina         

17211451 Lincoln Caetano de Oliveira Auxílio na leitura (prova não adaptada)         

16117404 Lucas Castro Linhares Curi Auxílio na leitura (Prova não adaptada); Auxílio no 
preenchimento da folha de respostas e(ou) prova 
discursiva (dificuldade/impossibilidade de 
escrever); Sala individual; Tempo adicional de prova 
(1 hora)      

16150843 Lucas Isaac Sousa Mesa e cadeira acolchoada – separadas; Sala 
individual        

16102200 Luis Antonio de Albuquerque 
Hollanda 

Auxílio na leitura (Prova não adaptada); Auxílio no 
preenchimento da folha de respostas e(ou) prova 
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discursiva (dificuldade/impossibilidade de 
escrever); Sala individual; Tempo adicional de prova 
(1 hora)      

16128520 Luiz Gabriel Tavares de Miranda Auxílio na leitura (Prova não adaptada); Sala 
individual; Tempo adicional de prova (1 hora)       

16148713 Luiza Martins Pederiva Utilização de Nome Social         

16116244 Manoela Nette Valenca Auxílio no preenchimento da folha de respostas 
e(ou) prova discursiva (dificuldade/impossibilidade 
de escrever); Mesa para cadeira de rodas (acesso 
facilitado); Sala individual; Sala térrea      

15126112 Marcela Siva Segurado Pimentel 
Lotti 
 

Auxílio na leitura (prova não adaptada)  
 

16129553 Maria Luiza Monteiro Nolasco de 
Rezende 

Autorização para uso de overlay (lâminas de 
sobreposição); Auxílio no preenchimento da folha 
de respostas e(ou) prova discursiva 
(dificuldade/impossibilidade de escrever)        

16119599 Mariana Andrade Lima Sala para amamentação         

16117055 Mariana Marques Cruz Auxílio na leitura (Prova não adaptada)         

16165844 Maronyr de Menezes Machado 
Junior 

Auxílio no preenchimento da folha de respostas 
e(ou) prova discursiva (dificuldade/impossibilidade 
de escrever)         

17213182 Matheus Hipolito da Mata Autorização para uso de implante coclear; 
Autorização para uso de prótese auditiva; 
Intérprete de Libras       

16114899 Melissa Maia de Souza de Brito Sala para amamentação         

16104433 Mileid Lima Galdino Autorização para uso de prótese auditiva         

16160799 Pedro Guilheme Nunes de Araujo Auxílio no preenchimento da folha de respostas 
e(ou) prova discursiva (dificuldade/impossibilidade 
de escrever)         

16141251 Pedro Henrique Alves de Freitas 
Silveira 

Auxílio na leitura (Prova não adaptada)         

16100137 Polyana Dantas de Almeida Autorização para uso de prótese auditiva         

16117885 Regina Maria Alves Martins Auxílio na leitura (Prova não adaptada); Auxílio no 
preenchimento da folha de respostas e(ou) prova 
discursiva (dificuldade/impossibilidade de 
escrever); Mesa e cadeira separadas; Sala térrea      

16167747 Santiago de Oliveira Cutrim Auxílio na leitura (prova não adaptada); Mesa e 
cadeira separadas; Sala individual       

17210747 Sara Carvalho Ribeiro Intérprete de Libras         

16135406 Silvio Souza Camargo Autorização para uso de overlay (lâminas de 
sobreposição); Auxílio na leitura (Prova não 
adaptada); Prova ampliada em formato A3 (fonte 
tamanho 15) com folha de respostas e folha de 
texto definitivo ampliada em formato A3; Tempo 
adicional de prova (1 hora)      

16116515 Suzanne do Val Lima Bellanti Utilização de Nome Social         
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16140556 Thiago de Farias Sousa Autorização para uso de implante coclear; 
Autorização para uso de prótese auditiva; 
Intérprete de Libras; Leitura labial      

16100453 Victor Adusumilli Andrade Tempo adicional de prova (1 hora)         

16116781 Vinicius Novaes Almeida Autorização para uso de bomba de insulina         

16140298 Vitor Xavier Silva Auxílio na leitura (prova não adaptada); Auxílio no 
preenchimento da folha de respostas e(ou) prova 
discursiva (dificuldade/impossibilidade de escrever)        

16121406 Vitoria de Almeida Kawashita Auxílio na leitura (prova não adaptada); Auxílio no 
preenchimento da folha de respostas e(ou) prova 
discursiva (dificuldade/impossibilidade de 
escrever); Sala individual       

16125233 Weverton Alves Rodrigues Mesa para cadeira de rodas (acesso facilitado)         

16104161 Yan Gabriel Melo de Araujo Auxílio na leitura (prova não adaptada)         

16136665 Yuri Victor Silva Barroso Auxílio na leitura (Prova adaptada); Prova ampliada 
em formato A3 (fonte tamanho 15) com folha de 
respostas e folha de texto definitivo ampliada em 
formato A3        

2 DOS RECURSOS  
2.1 O candidato que não teve a sua solicitação de atendimento especial deferida poderá, das 9 horas do 
dia 31 de outubro de 2017 às 18 horas do dia 4 de novembro de 2017 (horário oficial de Brasília/DF), no 
endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/pas: verificar qual(is) pendência(s) resultou(aram) no 
indeferimento de sua solicitação; interpor recurso contra o indeferimento por meio do Sistema Eletrônico 
de Interposição de Recurso; e, se for o caso, enviar a documentação pendente anexa ao recurso. Após esse 
período, não serão aceitos pedidos de revisão. 
2.1.1 O candidato que solicitou atendimento especial no campo “Outros” do formulário de inscrição, para 
ter acesso ao resultado de sua solicitação, deverá, das 9 horas do dia 31 de outubro de 2017 às 18 horas 
do dia 4 de novembro de 2017 (horário oficial de 
Brasília/DF),  no  endereço  eletrônico  http://www.cespe.unb.br/pas, verificar qual solicitação foi 
provisoriamente atendida. 
2.2 O Cebraspe não arcará com prejuízos advindos de problemas de ordem técnica dos computadores, de 
falhas de comunicação, de congestionamento das linhas de comunicação e de outros fatores, de 
responsabilidade do candidato, que impossibilitem a verificação das pendências, a complementação e a 
interposição de recurso. 
2.3 O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recurso inconsistente ou 
intempestivo será preliminarmente indeferido. 
2.4 Recurso cujo teor desrespeite a banca será preliminarmente indeferido. 
2.5 Não será aceito recurso via postal, via fax, via correio eletrônico, via requerimento administrativo, fora 
do prazo ou em desacordo com o Edital nº 11 – PAS/UnB – Subprograma 2016, de 4 de setembro de 2017, 
ou com esta relação. 
3 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
3.1 Caso ocorra, no dia de aplicação das provas, eventual falha de recursos tecnológicos requeridos por 
meio da solicitação de atendimento especial, poderá ser disponibilizado outro tipo de atendimento ou 
recurso suplementar. 
3.2 A relação final dos candidatos que tiveram a sua solicitação de atendimento especial deferida será 
divulgada na data provável de 21 de novembro de 2017, no endereço eletrônico 
http://www.cespe.unb.br/pas. 

  
Brasília/DF, 27 de outubro de 2017. 
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