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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 2017 (TRIÊNIO 2017/2019) 

 
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 

17119653 Alexandre Braz Ferreira Auxílio na leitura (prova não adaptada); Sala 
individual       

17112159 Ana Beatryz Marques da Silva Mesa e cadeira acolchoada – separadas        

17120185 Ana Carla Costa Goncalves 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      

17104590 Ana Flavia Maia Lemos dos Santos Auxílio na leitura (Prova não adaptada); Auxílio 
no preenchimento da folha de respostas e(ou) 
prova discursiva (dificuldade/impossibilidade de 
escrever); Mesa para cadeira de rodas (acesso 
facilitado); Sala térrea     

17119517 Ana Luiza Barbosa Pereira Autorização para uso de prótese auditiva; 
Intérprete de Libras       

17101608 Anna Luiza Castilho Tome de Almeida Auxílio na leitura (prova não adaptada)        

17182410 Arthur Pissolati Mattos Gonzaga Autorização para uso de aparelho glicosímetro  

17170146 Danilo Henriques Oliveira Salgado Sala individual        

17132752 Eduardo Vieira Lustosa Autorização para uso de overlay (lâminas de 
sobreposição); 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; Tempo 
adicional de prova (1 hora)   

17191867 Fernanda Karolina Pinto Silva Prova ampliada em formato A3 (fonte tamanho 
15) com folha de respostas e folha de texto 
definitivo normal em formato A4        

17102840 Gabriel de Oliveira Guimaraes Pereira Auxílio na leitura (Prova não adaptada)        
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17188075 Gabriel Reis Gomes de Melo Auxílio na leitura (Prova não adaptada); Tempo 
adicional de prova (1 hora)       

17103071 Giovanni Buso Soukef Autorização para realização de cateterismo 
vesical; Mesa para cadeira de rodas (acesso 
facilitado); Sala térrea      

17180268 Guilherme Damaceno de Castro Auxílio na leitura (prova não adaptada)        

17110340 Henrique Pucci da Silva Pinto Autorização para uso de aparelho glicosímetro  

17114559 Jessica Beatriz Atanazio da Silva Auxílio na leitura (Prova não adaptada); Auxílio 
no preenchimento da folha de respostas e(ou) 
prova discursiva (dificuldade/impossibilidade de 
escrever)       

17131057 Joao Caetano Souza Horta 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)      

17130029 Joao Marcos Ribeiro Auxílio na leitura (prova não adaptada)        

17134201 Joao Pedro Santana Rezende Tempo adicional de prova (1 hora)        

17123183 Joel Silva de Melo Autorização para realização de cateterismo 
vesical; Auxílio no preenchimento da folha de 
respostas e(ou) prova discursiva 
(dificuldade/impossibilidade de escrever); Mesa 
para cadeira de rodas (acesso facilitado); Sala 
térrea     

17197865 Jose Rodrigues Neto Intérprete de Libras        

17101259 Juliana Machado de Castro Auxílio na leitura (prova não adaptada); Auxílio 
no preenchimento da folha de respostas e(ou) 
prova discursiva (dificuldade/impossibilidade de 
escrever)       

17102616 Laura Menezes e Silva Auxílio na leitura (prova não adaptada)        

17117911 Leticia Cavalcante Maia Autorização para uso de óculos escuros; 
Autorização para uso de overlay (lâminas de 
sobreposição); Prova ampliada em formato A3 
(fonte tamanho 15) com folha de respostas e 
folha de texto definitivo normal em formato A4      

17122220 Leticia Correia e Sa Intérprete de Libras        

17183104 Lorena Rivera Spinola Mitre Auxílio na leitura (prova não adaptada)        

17110668 Lorenzo Luiz Tavares de Souza Melo Auxílio na leitura (prova não adaptada)        

17120124 Luanna Mendonca Araujo Sala para amamentação        

17104602 Maria Clara Cardoso Medeiros Auxílio na leitura (prova não adaptada); Auxílio 
no preenchimento da folha de respostas e(ou) 
prova discursiva (dificuldade/impossibilidade de 
escrever); Sala individual      

17181863 Matheus de Oliveira Nogueira Auxílio na leitura (prova não adaptada); Auxílio 
no preenchimento da folha de respostas e(ou) 
prova discursiva (dificuldade/impossibilidade de 
escrever)       

17111848 Myllena Roanne de Melo Vieira Sala individual  

17128283 Pedro Henrique Batista Vale Auxílio na leitura (prova não adaptada)        
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17181789 Pedro Henrique Oliveira de Sousa Sala individual  

17183301 Pedro Henrrique da Silva Santiago Prova em braille e auxílio na leitura (prova 
adaptada)        

17101421 Sofia de Sousa Bezerra Auxílio na leitura (prova não adaptada)        

17198388 Sofia Victoria Bispo da Silva Auxílio no preenchimento da folha de respostas 
e(ou) prova discursiva 
(dificuldade/impossibilidade de escrever)        

17120180 Thaina Carvalho Mota Mesa e cadeira separadas; Sala para 
amamentação       

17110440 Tiago Matos da Ponte Tempo adicional de prova (1 hora)        

17177828 Victor Hugo Camarco de Paula Auxílio na leitura (Prova não adaptada)        

17131548 Victor Kalil Cachen Pinheiro Rattes Auxílio no preenchimento da folha de respostas 
e(ou) prova discursiva 
(dificuldade/impossibilidade de escrever); Mesa 
para cadeira de rodas (acesso facilitado); Sala 
térrea      

17105916 Wallison Oliveira Reis Autorização para uso de óculos escuros; 
Autorização para uso de overlay (lâminas de 
sobreposição); Auxílio na leitura (Prova não 
adaptada); Tempo adicional de prova (1 hora)     

17129948 William Oliveira dos Santos Auxílio na leitura (prova não adaptada); Auxílio 
no preenchimento da folha de respostas e(ou) 
prova discursiva (dificuldade/impossibilidade de 
escrever)       

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 1 – PAS/UnB – Subprograma 2017, de 4 de setembro de 2017, 
ou com esta relação. 
3 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

http://www.cespe.unb.br/pas
http://www.cespe.unb.br/pas
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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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